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Unsere  Liehen  in  NeukirchenVluyn  Frohe  Weih
nachten,  ein glückliches  und friedliches  Neues  Jahr 

wünschen  Eure Freunde aus Ustroń 

Drodzy  przyjaciele  w  NeukirchenVluyn  Wesołych 
Świąt,  szczęśliwego  i  spokojnego  Nowego  Roku 

życzą  wasi przyjaciele z Ustronia 
  *

A jo  mały  Nowy  Roczek  chcym  złożyć  życzynia 
Szczyńścio  zdrowio  na  tyn  Nowy  Rok 
Coby  sie  Wóm  dażyła,  mnożyła  kapusta  i  groch 
Coby  sie  Wóm  dążyło,  mnożyło  w stodole  i w kumorzę  Dej  Boże 
Cobyście  mieli  teła  wołków  wie/a  w plocie  kołków 
Cobyście  mieli  tela  cieliczek  wie/a  w  lesie  jedliczek 
A  w polu  coby  stoi  snop przy  snopie,  kopa  przy  kopie 
A gospodorz  miyndzy  kopami  jako  miesiónczek  miyndzy  gwiozdami. 
Cobyście  mieli  wszystkigo  co  Wom  potrzeba 
A po  śmierci fuk  do  nieba 

fcśtą focted... 
Spokojnych,  pogodnych,  rodzinnych  Świąt  Bożego 
Narodzenia  oraz  wszelakiej  dobroci  i  pomyślności 
w Nowym  Roku życzy  czytelnikom  Gazeta  Ustrońska. 

Moj i  roztomil i  ludeczkowie 
Nie  chciolbych  Wóm  wiyncyj  pisać  jyny  winszować  wesołych 

i spokojnych  Swiónt,  a i wszyckiego  najlepszego  w 1992  roku.  Ale 
przykludził  sie ku  mnie  redaktor  ipytoł  coby  Wóm  cosik  napisać. 

Minył  tyn  roczek  straszecznie  gibko.  Kiery  se  myślol  co se  nie 
poradzymy  w Ustroniu  to sie pomylił.  Jakosik  sie  to  wszycko  kulo 
i  idzie  ku  lepszymu. 

My  tak  na  Cieszyńskim  jak  u  Pón  Bóczka  za  piecym.  Jak  se 
siednym  przed  telewizorym  i  dziwom  sie  co  ci  nasi  chłapcy 
h' polityce  wyprawiajóm  to jyny  czakom  co sie zacznóm  prać.  Tóż 
nie  wiym  komu  w  Ustroniu  dziynkować  co  sie  mało  politykuje 
a wiyncyj  robi.  Dyć  starczy  krawalu  w tej telewizji.  Tóż  wiym  coby 
wszyscy  chcieli,  oby  my  hnet  kapitalistów  dogonili.  Przeca  żodyn 
nie pamiynto,  że  łóni straszecznie  dłógo  na  tyn  ich dobrobyt  robili. 
Mało  kiery  pamiynto  jak  sie przed  wojnom  za  kapitalistów  robiło 
—  łod  rana  do nocy.  To  też je  prowdci  co nie było  tełewizyji  a  łóna 
łodganio  łod  tej  roboty. 

Ale  dejmy  se  spokój  z  tym  politykowanim,  przeca  sóm 
Swiynta. 

Wasz  Jyndrys 
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BÓG  SIĘ  RODZI 
Znów  śpiewamy  „Bóg  się 

rodzi...".  Śpiewamy  tak  co  ro
ku,  a  przecież  Syn  Boży  —  Je
zus Chrystus narodził się z  Ma
ryi  Dziewicy  prawie  dwa  ty
siące lat  temu, za czasów  Ceza
ra  Augusta,  w  Betlejem  w  Zie
mi  Judzkiej.  Czy  wobec  tego 
nie  powinniśmy  zmienić  słów 
k o l ę dy  i  z a ś p i e w a ć:  „ D a w n o, 

dawno temu, w dalekiej  krainie 
narodził  się  Mesjasz  Jezus 
Chrystus"? 

A jednak  mamy  prawo  śpie
wać: „Bóg się rodzi...".  Będzie
my  śpiewać.  Źródłem  naszej 
radości jest wiara, że Bóg  przy
szedł  na  świat.  BógCzłowiek 
narodzony  w  Betlejem  ciągle 
jest  i ciągle  na  nowo  przycho
dzi. Ta  prawda jest  zakodowa
na  gdzieś  głęboko  w  naszej 
świadomości.  Boże  Narodze
nie... Jedziemy  z różnych  stron 
do  rodzinnych  domów  zatło
czonym  pociągiem,  zimnym 
autobusem.  Stoimy  w  kolejce 
po  karpia,  biegamy  w  poszuki
waniu  choinki.  I  w  tym  tłoku, 
zabieganiu,  gubimy  czasem  to, 
co  najważniejsze.  I  choć  zapa
lamy  potem  świeczki  na  choin
ce,  łamiemy  się  opłatkiem, 
składamy  sobie  życzenia  —  to 
już  nie  bardzo  pamiętamy  dla
czego  to  wszystko.  Skąd?  Po 
co? 

Wracają  uparcie  słowa  ko
lęd,  że  Bóg  się  rodzi,  ale  czy 
z  wielkiej  tajemnicy  wcielenia 
nie został czasem  tylko  nastrój, 
zapach  siana,  artystyczne  na
granie  kolęd,  których  słów  już 
dobrze  nie pamiętamy,  bezpie
czne  i  niekłopotliwe  elektrycz
ne  lampki  na  choince...  To 
byłoby  mało.  Bardzo  mało. 

Bóg  się  rodzi... 
„O n  stał się Synem  Człowie

czym,  abyśmy  mogli  stać  się 
synami  Bożymi. Gdyby  się  bo
wiem  nie  uniżył  i  nie  zstąpił 

Śpiewajcie  Panu  pieśń  nową,  bo 
dziwne  rzeczy  uczynił:  dopomo
gła  mu  prawica  jego  i  ramię 
świątobliwości  jego.  Objawił 
Pan  zbawienie  swoje,  przed 
oczyma  pogan  oznajmił  spra
wiedliwość  swoją". 

Psalm  98  1—2. 
I  znowu  wypadło  nam  roz

poczynać  Nowy  Rok.  Jeszcze 
jeden  nowy.  Wiemy  ile  ich  już 
rozpoczynaliśmy,  nie wiemy  ile 
jeszcze  rozpoczynać  będziemy. 
Dlatego  witamy  każdy  nowy 
z  powagą  i z  wdzięcznością. 

U  progu  Nowego  Roku 
oczekujemy,  jak  zawsze,  sło
wa,  które  by  na  właściwy  ton 
nastroiło  nasze  serca  i  myśli. 

do  nas,  nikt  z  nas  nie  byłby 
w  stanie  o  własnej  mocy 
wznieść  się  do  Niego"  —  tłu
maczy  św.  Leon  Wielki  (Kaza
nie  6  na  Narodzenie  Pańskie). 
W z n o s ić  się  ku  N i e mu  —  to 

stawać  się  podobnym  do  nie
go.  To  czynić  wolę  Ojca,  jak 
On  ją  czynił.  To  być  z  nim 
jednego  ducha.  Bez  pomocy 
Boga  to  wzniesienie  się  ku  nie
mu  nie  byłoby  dla  człowieka 
możliwe.  Ludzkie  siły  są  na  to 
zbyt  wątłe.  Al e  i  Bóg,  który 
przyszedł  na  ziemię  i  stał  się 
człowiekiem,  naszym  bratem, 

Takie  słowo  daje  nam  sam 
Bóg.  Jest  ono  wezwaniem. 
—  „Śpiewajcie  Panu  pieśń  no
wą"!  Niech  ono  będzie  źród
łem  naszego  rozmyślania  no
worocznego. 

Wezwanie  jest  wyraźne. 
Chodzi  o  nową  pieśń.  Co  ma
my  rozumieć  przez  te  słowa? 

Domyślacie  się  wszyscy,  że 
nie  trzeba  tych  słów  rozumieć 
dosłownie.  Nie  chodzi  o  ukła
danie  jakichś  nowych  tekstów 

nie może  sam  wznieść  człowie
ka,  nie  ogranicza  jego  wolno
ści.  Bóg  obdarza  siłą  i  wolno
ścią. Człowiek  może  tę siłę wy
korzystać  ku  dobru  i  ku  złu. 
Jest  w o l n y.  T y l k o  cz łow iek 

może  zdecydować  o  tym,  czy 
chce  wznieść  się  do  Boga,  czy 
wykorzysta  tę  moc,  która  za 
sprawą  Jezusa  Chrystusa  stała 
się  jego  udziałem. 

Narodzenie  BogaCzłowie
ka  jest  objawieniem  wielkości 
człowieczeństwa,  pełni  czło
wieczeństwa.  Jest  wezwaniem, 
abyśmy  poszukiwali  dróg  ku 

i  melodii  pieśni,  o  uczenie  się 
ich  i dosłowne  śpiewanie.  Psal
mista mógł mieć niegdyś i to  na 
myśli,  gdy  z natchnienia  Boże
go  rzucał  między  lud  te  słowa, 
wzywając  go  do  oddawania 
Bogu chwały z nową  mocą  i na 
wszelkie  sposoby.  Psalm  nasz 
pochodzi  najprawdopodob
niej  z  czasów  po  wyzwoleniu 
Izraela  z  niewoli  babiloń
skiej.  Gdy  jednak  dziś  tu  roz
lega  się  to  wezwanie,  to  my 

tej  pełni.  Bowiem  odnajdując 
drogi  ku  Bogu,  wznosząc  się 
do  Niego  —  odnajdujemy 
człowieka!  odnajdujemy  wre
szcie  prawdę  o  samym  sobie. 
Właśnie  w  świetle  tajemnicy 
wcielenia  odnajdujemy  swoją 
wielką  godność.  „Poznaj  swą 
godność  chrześcijaninie:  stałeś 
się  uczestnikiem  Boskiej  natu
ry.  Porzuć  więc  wyrodne  oby
czaje dawnego  upodlenia  i  już 
do  nich  nie  powracaj.  Pomnij 
jakiej  Głowy  i  jakiego  Ciała 
jesteś  członkiem.  Pamiętaj,  że 
zostałeś wydarty  mocom  ciem
ności  i przeniesiony  do  światła 
królestwa  Bożego"  (św.  Leon 
Wielki . Kazanie  1 na  Narodze
nie  Pańskie). 

To  światło  wydaje  się  cza
sem  zbyt  ostre.  Ta  godność 
staje  się  niekiedy  na  co  dzień 
zbyt  uciążliwa. W  środowisku, 
które  ocenia  ludzi  nie  wedle 
tego  kim  są, ale  wedle  tego,  co 
posiadają  —  posiadanie  god
ności  nie jest  wysoko  cenione. 
Jest  tyle  sytuacji,  w  których 
pamiętanie  o  własnej  godności 
staje  się  kłopotem.  To  się  zu
pełnie  nie opłaca.  A jeżeli  ktoś 
już  własną  godność  gdzieś  zo
stawi,  sprzeda,  zapomni  o  niej 
czy może odstawi z nadzieją, że 
jeszcze  się  kiedyś  przyda,  gdy 
nadejdą  lepsze  czasy  —  wtedy 
przeszkadza  także  cudza  god
ność. Cudza godność jest  wów
czas jak  wyrzut  sumienia.  Dla
czego,  skoro  ja  musiałem  (no, 
tak  na  pewno  musiałem!)  przy
jąć  postawę  bardziej  praktycz
ną,  ktoś  jeszcze  obnosi  się  ze 
swoją  godnością.  Ta  jego  god
ność  zmusza  do  stawiania  so
bie  samemu  wciąż  na  nowo 
pytania:  czy  naprawdę  musia
łem?  (...) 

Ks.  Bp.  Mieczysław  Jaworski 

Tygodnik  Powszechny  5152/1986 

przez  słowo  pieśni  rozumiemy 
nie  zwykłą  piosenkę  lub  jakiś 
hymn,  lecz  raczej  całe  życie. 
Mowa  o  nowej  pieśni  jest  dla 
nas mową  o  nowym  życiu.  Ży
cie  to  jakby  śpiewanie  pieśni. 
Jak  każda  pieśń  ma  swoistą 
treść  i melodię,  tak  i  życie. 

O  co  więc  chodzi  w  wezwa
niu?  O  naszą  osobistą  pieśń 
życia.  Noworoczne  wezwanie 
do  śpiewania  nowej  pieśni  jest 
wezwaniem  do  nowości  życia. 
Odnawiajcie  swoje  życie!  Oto, 
ogólnie  biorąc,  wyrażona 
w  zwykłych  słowach  główna 
treść  Bożego  wezwania.  „Śpie
wajcie  Panu  pieśń  nową"! 

Ks. dr  Andrzej Wantuła 

Kalendarz  Ewangelicki  1959 

Noworoczne  wezwanie 
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Już  od  października  Koło  Łowieckie  dokarmia  zwierzęta  w  50 
paśnikach  na  obszarze  5940  ha.  4  paśniki  przeznaczone  są  dla  jeleni. 
Koł o  nie  korzysta  z  dotacji. 

  tr 

Powstaje punkt  Orbisu w dawnym  sklepie papierniczym  obok  Rynku. 
Punkt  ma  wystąpić  z  pełną  orbisowską  ofertą. 

r   6 

Od  dnia  1 stycznia  1992  r.  nastąpi  zmiana  siedziby  Straży  Miejskiej. 
Z  ul.  Hutniczej 4  Straż  przenosi  się na  ul.  Konopnickiej  40 do  budynku 
PGK.  nr  tel.  3483. 

r   lir 

Na  śludnym  kobiercu  7  grudnia  1991  r.  stanęli: 

Barbara  Kozieł,  Gumna  i  Janusz  Matlak  Grodziec  Śląski 

  ćr 

Najlepsze  życzenia  dla  jubi latów: 

Ewa  Cieślar,  85  lat,  ul.  Źródlana  111 
Paweł  Glajc,  102  lat,  ul.  Katowicka  178 

Dostojnego  jubi lata  w  dniu  urodzin  odwiedził  burmistrz  Andrzej 
Georg.  Życzył  panu  Pawłowi  150  lat  życia,  na  co  ten  stwierdził,  że 
„trochę  z  tego  spuści".  Rozmawiano  o  przeszłości,  a  także  poruszano 
aktualne  tematy.  Jubilat  był  zaniepokojony  odrzuceniem,  przez  Komi
sję  Planu  Przestrzennego  jego  wniosku  na  budowę  domu. 

Prośb a  przedszkolakó w 
Dzieci  z  Przedszkola  nr  7  na  osiedlu  Manhatan  zwracają  się  do 

wszystkich  mieszkańców  o  pomoc  w  zakupie  instrumentów  muzycz
nych,  przyrządów,  przyborów  i  sprzętu  do  ćwiczeń  gimnastycznych. 
Mamy  również  kłopoty  z  zagospodarowaniem  i  urządzeniem  ogrodu. 
Nasze  konto:  Bank  Spółdzielczy  Ustroń  nr  907295501061325. 

jak  my  po  winszu 
chodzowali 

Trzeba  wóm  wiedzieć,  że  nas 
było w chałpie  do  stoła jako  apos
tołów:  dwanoście.  Tóż  możecie 
wiedzieć,  że  tych  grejcarów  nigdy 
nie  nadbywało.  Ale  my,  dziecka, 
też  mieli  czepanie  nie  jyny  od 
parady. 

Jak  jyny  prziszeł  Nowy  Rok,  to 
my sie pieknie pooblykali  i szli  my 
od  chałpy  do  chałpy  z  winszym. 
Przeważnie  nas  puszczali,  ale  ni
kiery jeszcze  społ  naprany  od  Syl
westra,  a  nikierymu  było  luto  pi
niyndzy,  to  nas  aji  psami  po
szczuł.  Bo  sóm  ludzie  i  ludziska. 

Winszowali  my  z  poczóntku 
słósznie,  a  ku  kóńcu  barży  sran
dowie.  Jako  baji: 

Winszujym  wóm  winsz, 
Mocie  w  piecu  gynś, 
A  na  piecu  kohóta, 
Mocie  chłopa  hóncwóta. 

Kiery  był baji taki  srandziorz  jako 
my,  tóż  sie  uśmiychnył,  doł  nóm 
do  kapsy  kierysik  grosz,  „ z  Pa
nym  Bogym"  i  idymy  dali.  Ale 
kiery  był  dusigrosz  i  nie  znoł  się 
na  srandzie,  to  nas  proł  do  po
la  i  jeszcze  sie  rozglóndoł  za 
jakim  porwozym,  żeby  nóm  na
strzylać. 

Rudolf  Macura 

i o c t a i l  B ar 

zaprasza  codziennie 
od  pdz.  9.09 

cena  800 000  zł 
gra  orkiestra 
W  okresie świątecznym 
Mai czynny: 
24III — nieczynne 
25.XII  —  nieczynne 

26.XII  ~~  12.00 do  rana 

M I I  —12.00—10.00 
bal sylwestrowy 20.00—400 

Zapraszamy  rswsież  aa  kiermasz 
świątesy  wyrobów garmażeryj
nych  i  cakieraiczyeh  wksaej pro
dukcji  w  ehpozytarze  PI  „Cm
toria  SU  i w restauracji  „Parkci^̂  
w p k  9.00—IS.OD 

8.12.91  r. 
Mieszkanka  UstroniaNiero

dzimia  zgłosiła,  że  w  okresie  od 

7.12.91  r.  do  chwili  zgłoszenia 

nieznany  sprawca,  poprzez  otwar

cie  drzwi  kluczem  wziętym  ze 

schowka,  wszedł  do  budynku, 

skąd  skradł  1200  DM ,  860  Ksc 

i 640 tys. złotch.  Sprawcę  ustalono 

i  odzyskano  wszystkie  pieniądze. 

10/11.12.91  r. 
Zostało  dokonane  włamanie  do 

sklepu  na  ul.  Daszyńskiego.  Spra

wcy  po  zerwaniu  kraty  i  kłódek 

zabezpieczających,  skradli  spod

nie, koszule,  kosmetyki  o  wartości 

ok.  2,5  min  zł.  Postępowanie  pro

wadzi  komisariat. 

Komendat  Gawłowski 
o  mijającym  roku 

Generalnie  można  zauważyć 

w  1991  r.  spadek  zdarzeń  prze

stępczych  w porównaniu  z  rokiem 

1990.  Zdecydowanie  natomiast 

wzrosła  ilość  wypadków  drogo

wych.  Przyczyny  tego  dopatrywać 

się  można  w  pojawieniu  się  dużej 

ilości nie zawsze sprawnych  samo

chodów  zagranicznych.  Drugą 

przyczyną  wypadków  jest  rozwi

janie  nadmiernej  szybkości  na 

drogach,  których  stan  techniczny 

nie  jest  dostatecznie  dobry.  Na 

dzień  dzisiejszy mamy  w  Ustroniu 

7  wypadków  śmiertelnych,  50 

osób  rannych  w  tym  roku.  Jedną 

z  przyczyn  jest  również  stan  nie

trzeźwości  kierujących.  Zatrzyma

no  61  kierowców  prowadzących 

pojazdy  w  stanic  nietrzeźwym. 

Najwięcej  zdarzeń  przestęp

czych  o  charakterze  kryminalnym 

stanowią  kradzieże  z  włamaniem 

do  obiektów  prywatnych.  Następ

ną  kategorią  są  kradzieże  mienia 

prywatnego.  Apeluję do  właścicieli 

prywatnych  sklepów,  zakładów 

0  zabezpieczenie  własnego  mienia. 

Komenda  Wojewódzka  Policji 

w  BielskuBiałej  udzieła  porad  do

tyczących  sposobów  oraz  syste

mów zabezpieczania  obiektów.  Do 

końca  listopada  mieliśmy w  Ustro

niu  46  kradzieży  z  włamaniem,  45 

kradzieży  mienia  prywatnego,  18 

przestępstw  drogowych,  7  uszko

dzeń ciała, 3 pobicia, 2 znęcania  się 

nad  rodziną,  1 kradzież  zuchwała 

1  9  wypadków  uchylania  się  od 

płacenia  alimentów.  Prowadzono 

12  dochodzeń  w  sprawach  prze

stępczych  o  chrakterze  gospodar

czym. 

Ogółem  za  11  miesięcy  1991  r. 

odnotowano  199 czynów  przestę

pczych.  Wykrywalność  była  wy

ższa  niż  w  roku  1990  i  wyniosła 

54,4%. 

W  związku  z  sezonem  zimo

wym  apel do  wszystkich  użytkow

ników  dróg  o  przestrzeganie  za

sad  ruchu  drogowego.  Trudne 

warunki  atmosferyczne  i  drogowe 

oraz  specyfika  jazdy  w  górach, 

powoduje corocznie  wzrost  liczby 

wypadków.  Stąd  apel  o  szczegól

ną  ostrożność. 

Uśmiechnij   się! 
—  Panie  komisarzu! Ja  się pomyliłem!  Kosztowności  nikt  nie  ukradł! 

—  Za  późno!  Winny  się  przyznał. 

Pewien  góral  przyszedł  na  komisariat  ze skargą,  że  sąsiad  uderzył  go 

kłonicą.  Po  dokładnych  oględzinach  policjant  mówi: 

Uderzenie  nie  musiało  być  za  ciężkie,  skoro  na  głowie  nie  widać 

nawet  śladu. 

—  To  niech  se  panocek  obejrzą  kłonicę  —  mówi  góral. 

15 lutego  1922 roku odbędzie się 

Bal  Myśliwski 
w DW  „Jaskółka" 

Orkiestr a  doborowa 
Serwujemy  potrawy  myśliwskie 

Kolo  Łowieckie  UstrońJelenica 
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200%  ZAMIERZEŃ 
Mij a  rok.  Jak  pan  burmistr z  ten  rok  ocenia?  Czy  był  to  rok 
osiągnięć  czy  porażek? 

Pragnę zaznaczyć,  że jest  to już  półtora  roku  od  wyboru  mnie  na 
stanowisko  i  od  wyborów  samorządowych.  Po  pierwszym 
o k r e s ie  b a r d zo  t r u d n y m,  w  g r u d n iu  u b i e g ł e go  r o k u,  n ie  b a r d zo 

mieliśmy jasny  obraz  zmian.  Wszystko  było  w fazie organizacji, 
początkowych  pomysłów  i  ścierania  się  poglądów. 

To  może  wrócimy  do  tego  pierwszego  okresu.  Zastaliście 
rozpoczęte  sprawy.  Czy  była  to  prosta  kontynuacja  działań 
poprzednich  władz? 

Założeniem  nowych  władz  było  dokonywanie  zmian  na  lepsze, 
oczywiście w  istniejących warunkach.  Z  tym,  że jeżeli  przypom
nę sobie koniec  roku  ubiegłego,  kiedy  szukałem  w pamięci  co  na 
ostatniej  sesji  przedstawić  Radzie,  czy  miastu,  co  powiedzieć 
gdyby  mnie  ktoś  zapytał,  to  mimo  najszczerszych  chęci,  nie 
mogłem  znaleźć  żadnych  pozytywów  czy  osiągnięć,  które 
byłyby  wynikiem  naszych  działań.  Całe  to  półrocze  to  przymia
rki ,  dogrywanie  się  starych  pracowników  z  nowymi,  zmiany 
mentalności  i organizacji  pracy.  Właściwe poza  kilkoma  sklepa
mi,  które  powstały  niezależnie  od  działań  urzędu,  a  może 
powstały  tylko  dlatego,  że  nie  przeszkadzał,  z  naszej  strony  nie 
było żadnych  efektów i nawet  ich nie było w pierwszym  półroczu 
tego  roku.  Zresztą  pana  poprzednik  przed  wyjazdem  powie
dział,  że  jedyną  zmianą,  którą  zauważył,  było  postawienie 
nowych  koszy.  Jego  obserwacje  można  potwierdzić,  ale  istniały 
już  działania  doprowadzające  do  pewnych  pozytywnych  rezul
tatów. 

Jakich  konkretni e  rezultatów? 
Jeżeli  chodzi  o  konkrety  to  uważam,  że  utworzenie  oddziału 
przedszkola  specjalnego przy  pomocy  Towarzystwa  Opieki  nad 
Niepełnosprawnymi  jest  zupełnie  nową  działalnością,  którą 
miasto powinno się zająć. Pozytywami  w znaczeniu  organizacyj
nym  jest  uruchomienie  działu  młodzieżowego  biblioteki,  wy
kończenie domu  przy  ul. Słonecznej na  potrzeby  między  innymi 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej.  Największym  osiąg
nięciem  było  jednak  uporanie  się  z  problemem  podstawowym, 
na  którym  nowe  władze  miały  się  poślizgnąć.  To  były  śmieci. 
W  nerwowej atmosferze dyskusji, często  niezrozumienia,  prote
stów, w bardzo  szybkim  tempie  Rada  Miejska  podjęła  odważną 
decyzję wykonania  wysypiska  na  terenie miasta.  Było  to  trudne, 
ale  konieczne  i  przy  poparciu  ludzi  życzliwych,  którzy  na  te 
działania  patrzyli  spokojnie, nie przeszkadzali,  udało  się  bardzo 
szybko,  w  dwa  miesiące, wybudować  wysypisko  na  najlepszym 
europejskim  poziomie  gwarantujące  stuprocentową  ochronę 
środowiska. 

Jakie  były  największe  niepowodzenia  mijającego  roku? 
Wciąż nie możemy  uporać się pewnymi  uciążliwościami w  sumie 
drobnymi  ale  istotnymi  dla  mieszkańców.  Jest  to  na  pewno  stan 
dróg,  szczególnie,  że  ich  sieć  jest  tak  rozbudowana,  tworzona 
bez wyliczenia  możliwości  miejskich.  Budowano  prawie  wszyst
kie  prywatne  drogi,  dojazdy  i wówczas  wydano  na  to  pieniądze 
chcąc się chyba  przypodobać  mieszkańcom.  Dziś,  gdy  się  na  to 
wszystko  spojrzy  z  ołówkiem  z  ręku,  nie  mając  dotacji,  t rudno 
jest  wykonać  naraz  wszystkie  remonty,  szczególnie,  że  są  to 
często  drogi  prywatne.  Przy  tym  mamy  silną  presję  mieszkań
ców  by  wyrównać  ich  krzywdy  i  zapłacić  za  zajęty  teren  co 
powoduje  brak  pieniędzy  w  budżecie  bo  są  to  wydatki  rzędu 
setek  milionów  złotych.  Jednak  obecna  władza  musi  wyrównać 
tą  krzywdę,  że  komuś  zajęto  pod  drogę  teren  i  nie  zapłacono. 
Z  drugiej  strony  każdy  chce,  by  nawet  w  drodze  prywatnej, 
załatać  mu  dziurę. 

Nie  tylk o  drogi  boczne  są  w  złym  stanie. 
Główne  też  nie  są  najlepsze,  słuszna  uwaga  i  ja  się  z  tym 
zgadzam.  To  co mogliśmy  zrobić na  drogach  głównych  zrobiliś
my.  Na  przykład  dojazd  do  osiedla  Manhatan,  gdzie  ten 
odcinek  drogi  przemierza  największa  ilość  pojazdów.  Zrobi

ło / .  na  str.  5) 

DOBROĆ  ŁĄCZ Y  ŁUDZ I 
Od  począ tku  przemysłu  hutniczego  w  Ust ron iu  aż  do  powstania  w  r. 

1918  niepodległej  Polski  s tanowiska  administ racyjno techniczne  (dyre

ktorzy,  inżynierowie,  mistrzowie,  nawet  brygadziści)  zajmowali  Niemcy 

pochodzący  z  Austr i i.  Warunki  pracy  załogi  huty  cechowała  wówczas 

pełna  zależność  od  wspomnianego  personelu  zarządzającego.  Oni  byli 

g łównym  narzędziem  wyzysku,  oni  wykorzystywali  swe  wpływy  do 

osiągania  doda tkowych  korzyści  mater ia lnych,  bo  od  nich  uzależnione 

były  akordy  i  wysokości  za robków  wynikających  często  od  wielkości 

za fundowanego  nap iwku,  czy  poda runku  w  postaci  masła,  ja j,  kur, 

śmietany  z  gospodars tw  zat rudn ionych  w  hucie  ch łoporobotn ików. 

Tra f ia ło  się,  że  znalazł  się  między  nimi  człowiek  uczciwy,  t rak tu jący 

robo tn ików  sprawiedliwie,  j ednakowo,  po  ludzku,  nie  przy jmujący 

łapówek.  Tak im  był  zmarły  w  dniu  21  grudnia  1864  r.  arcyksiążęcy 

długoletni  hutmist rz  Antoni  Ruprecht.  W  uroczystości  pogrzebowej, 

k tóra  się  odbyła  w  kościele  katol ickim  (k ierownictwo  i  nadzór  po

chądzący  z  katol ickiej  Austr ii  był  prawie  w  całości  wyznania  katolic

kiego)  wzięli  masowo  udział  robotnicy  fabryczni  obydwu  wyznań.  Po 

zakończeniu  uroczystości  g rupa  robotn ików  wyznania  ewangelickiego 

zastanawiała  się  nad  sposobem  okazania  wdzięczności  zmar łemu  mist

rzowi  za  ludzkie,  przede  wszystkim  jednakowe  bez  względu  na 

wyznan ie—  t rak towanie  robotn ików  i czuli  się zobowiązani  publicznie 

dać  temu  wyraz.  Zwrócili  się  do  swojego  pastora  Jerzego  Janika 

z  prośbą  o  nabożeństwo  ża łobne  poświęcone  mistrzowi  Ruprechtowi 

również  w  kościele  ewangel ickim.  Pastor  us tosunkował  się  przychylnie 

do  tej  propozycji  i  postanowił  w  wieczór  sylwestrowy  odprawić 

specjalne  nabożeństwo  żałobne  pochowanemu  już  mistrzowi.  Robot

nicy  rozreklamowali  uroczystość  i  kościół  ewangelicki  wieczorem  dnia 

31  grudnia  1864  r.  został  zapełniony  po  brzegi  robotn ikami  hut 

ustrońskich  obydwu  wyznań.  Był  to  okres  najwiąkszego  rozkwitu 

przemysłu  w  Ustroniu  i  l iczebność  zatrudnienia  sięgała  wówczas  rzędu 

tysiąca  robotn ików.  Pastor  Janik  w  ża łobnym  kazaniu  scharakteryzo

wał dobrze  zmarłego  i wszyscy  uczestnicy  opuszczali  kościół  z  zadowole

niem. 

Do  r.  1864  nie  było  w  kościele  ewangelickim  w  Ustroniu  nabożeństw 

sylwestrowych.  Pastor  Janik,  widząc  jak  masowo  przyszli  mieszkańcy 

na  nabożeństwo  żałobne  w  Sylwestra  1864  r.,  postanowił  w  następnym 

tj .  31  grudnia  1865  r.  odprawić  wieczorem  specjalne  nabożeństwo  na 

zakończenie  roku.  Przewidujący  pastor  nic  pomylił  się  w  przypusz

czeniach.  Paraf ianie  zeszli  się  licznie  i  od  tego  roku  zbór  ewangelicki 

w  Ust ron iu  corocznie  kończy  rok  nabożeństwem.  Późniejsza  no ta tka 

o  tym  wydarzeniu  w  „Przyjacielu  L u d u"  podała  „...Jest  to  ciekawa 

rzecz,  j a ko  katol ik  stał  się  powodem  nabożeństw  sylwestrowych  w  na

szym  kościele  ewangel ickim,  k tórego  imię  w  wdzięcznej  zachowywać 

pamięci  ma  tedy  nasz  zbór  słuszne  powody". 

Rodzina  mistrza  Ruprechta  została  w  pamięci  ewangelickiego  zboru 

ustrońskiego jeszcze z  innego  powodu.  W  r.  1883 ewangeliccy  robotnicy 

z  Ust ron ia,  zatrudnieni  w  miejscowych  hutach  oraz  w  Trzyńcu  i  pod 

Lipiną,  postanowili  na  100  letnią  pamią tkę  istnienia  zboru  za fundować 

nowy  ołtarz,  k tórego  plan  sporządził  bezpłatnie  syn  Anton iego  Rup

rechta,  Ludwik,  architekt  w  Wiedniu.  On  też  nadzorował  jego  wykona

nie  w  Wiedniu  i  dołożył  wszelkich  starań,  aby  na  czas  tj .  dzień 

uroczystości  25  lipca  1883  był  gotowy. 

Józef  Pilch 
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Świąteczna  choinka 
Świerk  pospolity  najczęściej 

pełni  w  Polsce  rolę  choinki, 
choć  jako  drzewko  świąteczne 
można  zobaczyć  też jodłę.  Zy
gmunt  Gloger  w  „Encyklope
dii  staropolskiej"  napomyka 
o  sosence,  którą  dla  dzieci 
ubiera  się w  Boże  Narodzenie. 
Od  tegoż  autora  dowiadujemy 
się, że choinkowa  tradycja  roz
poczęła  się  w  końcu  XVII I 
wieku.  W  tradycji  ludowej  zie
lona  gałązka  czy  zielone  drze
wko,  są  symbolem  życia. 

1—3  metrowe  choinki  mu
szą  rosnąć od  8 do  15 lat.  Żeby 
jednak  świerk  mógł  zaintereso
wać  tartak  trzeba  czekać  co 
najmniej 80  lat.  Nieczęsto  tra
fi a się okaz  50 metrowej  wyso
kości,  lecz na ogół są  to  dorod
ne  drzewa.  Długość  życia  igieł 
sięga  4—6  lat.  Spadające 
z  drzewa  igły  użyźniają  glebę. 
W  określeniach  fachowców 
świerk jest  drzewem  z  gatunku 
lasotwórczych. 

Posiada  kilku  wrogów. 
Zwierzyna  płowa obgryza  korę 
młodych  drzewek  lub  niszczy 
je  wycierając  o  nie  poroże. 
Wielkim  szkodnikiem  jest  kor
nikdrukarz,  chrząszcz  pięcio
milimetrowej  długości.  Rów
nież  człowiek.  Wiemy  to  naj
lepiej widząc  ginące za  sprawą 
zanieczyszczeń  przemysło
wych  beskidzkie  lasy. 

Choinki  pozyskiwane  przed 
świętami  pochodzą  z  prze
prowadzanych  zabiegów  pie
lęgnacyjnych  i dzieje się  to  bez 
jakiejkolwiek  szkody  dla  lasu. 
Dzieje  się  to  nawet  z  podwój
ną  korzyścią:  Lasy  są  prze
rzedzone  a  ludzie  mogą  zaku
pić  choinki.  Dotyczy  to  tylko 
choinek  świerkowych  gdyż 
wycinanie  jodły  jest  absolu
tnie  zakazane.  W  ustrońskim 
nadleśnictwie można  kupić  ta
kie choinki  w cenie 20—30  tys. 
złotych  za  2,5  metrowe  drze
wko. 

SŁOWNI K  GWAROW Y 
Zespół  redakcyjny  w  składzie:  Jan  Broda,  Jan  Krop,  Józef 

Pilch  i Józef Twardzik  pod  kierunkiem językoznawcy  dr  Jadwigi 
Wronicz  z Krakowa  pracuje od  pewnego  czasu  nad  słownikiem 
gwarowym  Śląska  Cieszyńskiego. 

Hasła  słownikowe  występują  w  kontekście  zdaniowym,  np.: 
aspóń  —  chociaż,  przynajmniej:  Aspóń  dzisio  przy  takim 
świyncie  nie  idź  do  gospody. 
bagańcze  —  mocne  buty  robocze:  Co,  ty  w  tych  bagańczach 
chcesz  iść  dzisio  do  kościoła? 
cacany  —  bardzo  piękny:  Takóm  cacanóm  dzieuche  to  ni 
możesz  byle  jakimu  łachowi  dać. 
chwolidupa  —  samochwał:  Z  Jendrysa  to  tako  chwolidupa. 
ćmić —  1. mówić  nieprawdę:  Óna  cie  w  oczy  ćmi,  a  ty  tego  nie 
widzisz.  2. palić  papierosy:  Mój  synek już  ćmi  cygaretle.  3.  ćmić 
sie —  robić  się  ciemno":  Pódźmy,  bo  sie  zaczyno  ćmić. 

S K L E P  O G Ó L N O S P O Ż Y W C Z 

J  and J  and  J 
Ust roń Herman ic e  ul .  Goleszowsk a  26 

zaprasz a  swoic h  klientó w  codzienni e 

od  6.30—18.00  w  sobot y  od  7.00—14.00 

U  NAS  NAJTANIEJ!!! 

gabinet  okul istyczny Optyk  Winter 
Komputerow e  badanie  wzroku 

Zakła d  optyczny  poleca  oprawy  i  szkła  renomowanych 

fir m  zachodnich  Z A K Ł A D  C Z Y N N Y  9(M) —1700 

Bogumiła  Winter 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  27  tel.  3320 

200%  ZAMIERZEŃ (cd.  ze  str.  4) 

biliśmy  za  l 600 000 000 złotych  remontów  na  drogach  wojewó
dzkich.  Nie możemy  też wszędzie  robić  remontów  tak jak  by  się 
chciało,  skoro  nie  ma  odwodnienia,  nie  ma  kanalizacji.  Naj
pierw  trzeba  te  rzeczy  zrobić  a  potem  dopiero  kłaść  dywanik. 
Ciągłe  kładzenie  asfaltu,  który  niszczą  wody  nie  mające  od
pływu  jest  wyrzucaniem  pieniędzy.  Trzeba  to  zrozumieć,  że  nie 
na  wszystkich  drogach  uda  się  nam  położyć  dywanik  ta  jak  na 
ul.  A.  Brody.  Trzeba  jednak  powiedzieć  o  jednej  rzeczy:  do 
świadomości  mieszkańców  musi  dojść  sprawa  administracji 
drogi  głównej  i jej  utrzymania.  Być  może  nie  wszyscy  wiedzą, 
jest  ona  wyłącznie  w  administracji  państwowej  Rejonu  Dróg 
Publicznych.  Jest  to  droga  krajowa,  która  od  początku  do 
końca  musi  być  remontowana  przez  tę administrację.  My  do  tej 
drogi  nic  nie  mamy  a  zbieramy  cięgi.  Możemy  jedynie  inter
weniować. 

Czy  te  interwencje  coś  dają? 
Niewiele.  Wiosną  interweniowaliśmy  o poprawienie  oznakowa
nia  poziomego,  wymalowania  zebr  i  dopiero  po  groźbach,  że 
sprowadzimy  telewizję  i  złożymy  doniesienie  do  prokuratury, 
przed  samym  sezonem  pomalowano  pasy.  Są  to  rzeczy  którym 
nie możemy zaradzić.  Miasto  nie jest w stanie przejąć w  adminis
tracji dwupasmówki,  zresztą  przepisy  na  to nie pozwalają.  Może 
ratunkiem  dla  dróg  w  Ustroniu  będzie  powołanie  komunalnego 
gospodarstwa  pomocniczego. 

Jakie  jeszcze  niepowodzenia? 
Nie udało  mi się zreorganizować  zimowego  systemu  utrzymania 
dróg.  Nic  się  nie  zmieniło.  Stosowanie  innego  njateriału  do 
posypywania  okazało  się  niemożliwe.  Polski  dolomit  bardzo 
szybko  ulega  rozdrobnieniu,  lasowaniu  się  i  tworzy  papkę  przy 
zmianach  temperatury.  Musieliśmy  więc  sięgnąć  po  żużel, 
z  którym  z  kolei  na  wiosnę  mamy  kłopoty.  Nie  udało  się  zrobić 
ładnych  tablic  ogłoszeniowych.  Nie  wypalił  konkurs  na  najład
niejszy  ogródek.  Nie  osiągnęliśmy  podniesienia  estetyki  w  każ
dym  domu  i zagrodzie.  Wymaga  to  chyba  zmian  w  świadomo
ści, że jeżeli  nasze miasto  będzie  uroczym  kurortem,  to  przyjadą 
turyści,  a  jak  przyjadą  turyści  to  będzie  jeszcze  jedna  góra 
—  góra  pieniędzy. 

Ustroń  ma  być  kurortem .  Czy  to  jest  możliwe  przy  obecnej 
zabudowie? 

To,  że  Ustroń  będzie  uzdrowiskiem  jest  kwestią  oczywistą.  Jest 
uzdrowiskiem  i jako jedyny  w bielskim ma  taki  status  i ten  status 
posiadał już  200  lat  temu.  Jeżeli  ktoś  pyta:  A  co  takiego  Ustroń 
posiada,  skoro  wiadomo,  że  jest  skażone  powietrze,  ruch 
komunikacyjny  weekendowy  i  wielkomiejski  charakter  dziel
nicy  rehabilitacyjnoleczniczej,  to  należy  odpowiadać,  że 
Ustroń  ma  walory  krajobrazowe,  klimatyczne,  duże  ilości 
zieleni,  lasów,  w  miarę  czystą  rzekę.  To  są  niezbite  atuty  dla 
ludzi  mieszkających  w  aglomeracjach  miejskich.  Dobra  jest 
przyjęta przez władze miasta dewiza — czynimy wszystko aby  to 
środowisko  polepszyć.  Wymieniamy  ogrzewanie  piecowe  na 
gazowe,  budujemy kolektory,  oczyszczalnie,  będziemy dążyć do 
wybudowania  obwodnicy,  a  będziemy  walczyć  o  ochronę  po
wietrza, jeżeli  chodzi  o emisje  transgraniczne  ze strony  czeskiej. 
Gdyby  dzisiaj  budować  kurort  to  oczywiście  dążylibyśmy  do 
tego, żeby  to  była  wieś spokojna,  sielska,  coś  takiego  co  Ustroń 
przedstawiał  sobą  przed  wojną,  a  nawet  na  początku  wieku. 
Obecne  władze  samorządowe  zastały  coś  takiego jak  Zawodzie. 
Francuzi,  gdy  pytałem  ich  o  Zawodzie,  stwierdzili,  że  jest  to 
morderstwo  na  tych górach.  Dzisiaj nawet  na  turystykę  socjalną 
takich  piramid  się  nie  buduje.  Jest  to  znamię  na  twarzy  Ustro
nia,  z  którym  musimy  się  pogodzić  i  najlepiej  wykorzystać. 

Czy  będzie  się  coś  robić,  by  Ustroń  miał  swój   indywidualny 
charakter?  Widziałem  projekt  zagospodarowania  łąk  między 
ulicami  Brody  i Konopnicką  i wydaje się, że obojętnie gdzie  te 
budowle  powstaną,  w  Kopenhadze  czy  Ustroniu,  będą  robić 
taki e  samo  wrażenie. 

Główne  działania  muszą  iść  w  kierunku  uzyskania  standardu 
europejskiego.  To  jest  kwestia  dróg,  komunikacji,  zaplecza 

(cd.  na  str.  6) 
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sportowego,  domu  kuracyjnego, sali  kongresowej,  telefonizacji, 
itd.  Stąd  potrzeba  wybudowania  centrum  miasta,  w  którym  te 
urządzenia  można  by  skupić.  Jeżeli  znajdziemy  inwestorów  na 
realizację  tego  to  byłaby  lokomotywa,  która  pociągnęłaby 
Ustroń  w  stronę  2000  roku.  Najpierw  więc  trzeba  postawić  na 
to,  żeby  to  był  kurort  europejski,  a  nie  wschodnioeuropej
skoazjatycki  —  bez  kanalizacji  z dymiącymi  kominami.  Rów
nocześnie  trzeba  zachowywać  sprawy związane z tym  regionem, 
przede  wszystkim  dobra  kulturalne  i charakter  tej  miejscowości 
z  okresu  początków  kurortu.  Dzisiaj już  nikt  nie  przyjedzie  na 
tej  zasadzie,  żeby  się  myć  w  szafliku  czy  miednicy,  tylko  chce 
bezpośrednio  obcować  z  przyrodą,  mieszkać  nawet  w  starej 
chacie,  ale  równocześnie  chce,  żeby  tam  było  czysto,  żeby 
łazienka  była  wykafelkowana. 

Przejdźmy  do spraw  bardziej  prozaicznych.  Z  czym  burmistr z 
Ustronia  ma  najwięcej   kłopotów? 

Przede  wszystkim  wciąż  brakuje  mi  czasu.  Chciałbym  więcej 
zrobić,  poddać  pod  dyskusję,  omówić,  rozdzielć  problemy 
miasta  na  organizacje,  środowiska,  żeby  w  mieście  toczyła  się 
dyskusja  taka  jak  w  okresie  działania  Komitetu  Obywatel
skiego.  Ponieważ  nie  mam  czasu  na  takie  spotkania,  jest  moją 
największą  bolączką  a  tymczasem  dni  mijają  i  ciężko  nam 
niektóre  sprawy  uruchomić.  Na  przykład  co  począć  z  Praża
kówką,  życiem  kulturalnym,  młodzieżą. 

Czy  taka  sytuacja  nie jest  pochodną  braku działających  parti i 
politycznych? 

Chyba  tak.  Wiele  łatwiej  byłoby  te  problemy  rozwiązywać 
w  sytuacji  pluralizmu  partyjnego  zarówno  w  Radzie  Miejskiej 
jak  i w większym  spektrum  mieszkańców,  gdzie  ludzie o  różnych 
opcjach  jawnie  i  świadomie  by  się  wypowiadali.  To  by  nam 
pomogło  w  pracy.  Dokładnie  bym  wiedział  jaki  procent  miesz
kańców  i dlaczego  naszych  działań  nie aprobuje. Chodzi  o  to  by 
uzyskać  opinie  strony  przeciwnej.  Słyszymy  wypowiedzi,  że  za 
komuny  było  lepiej.  Dlaczego  było  lepiej?  Tę  dyskusję  trzeba 
podejmować.  Mając  takie  organizacje  jak  partie  można  brać 
udział  w  ogólnej  wymianie  poglądów.  Najwyższy  czas  po 
wspólnych  działaniach,  które  doprowadziły  do  wyboru  władz, 
żeby  środowiska  pozostające  w  opozycji  wypowiedziały  się. 
Życzyłbym  sobie, by powstała  w mieście mozaika  polityczna,  bo 
na  pewno  są  ludzie  o  różnych  poglądach  i  różni  spostrzegają 
nasze  działania. 

Jak  pan  ocenia  pracowników  UM ? 
Trudno  mi się jednoznacznie  ustosunkować.  Po pierwsze,  zmian 
w  obsadzie  Urzędu  dokonywałem  sam  i jakich  współpracow
ników  sobie  dobrałem,  takich  mam.  Nie  wszyscy  spełnili 
oczekiwania  i należy  się spodziewać  zmian. Tylko  czy w  wyniku 
wymiany  trafię  na  lepszego  pracownika.  Póki  co  pracownicy 
Urzędu  docierają  się.  Ogólnie  oceniam  dzisiejszych  pracow
ników  znacznie  lepiej,  gdyż  zrozumieli  działania  kierownictwa 
i moje  intencje.  Wciąż  mi  się  wydaje,  że  mimo  iż wiele  od  nich 
wymagam,  nie nadążają za  tym co ja  bym chciał  i spodziewał  się. 
Nie  wiem  czy  nie  potraf ią,  czy  nie  chcą,  czy  tempo  zmian  jest 
zbyt szybkie. To jest  kwestia wypowiedzi jednego  z  naczelników 
na  łamach  naszej  gazety,  być  może  w  kontekście  oderwanym, 
niezrozumiałym,  ale  trzeba  przyznać,  że  w  tej  wypowiedzi  jest 
coś  na  rzeczy. 

Czy  działania  władz  miasta  nie  powinny  być  jednak  bardziej 
spokojne,  wyważone? 

Myślę, że w naszym  mieście są  warunki  do  tego, z uwagi  na  taki 
a  nie  inny  skład  ludnościowy.  To  znaczy  na  „ludzi  z tela",  ludzi 
z zewnątrz  którzy  znaleźli  się  tu  przypadkowo  i którzy  świado
mie  wybrali  to  miasto  jako  miejsce  ciekawe.  Ja  też  wybrałem 
Ustroń  jako  miasto  ciekawe  i  kandydaturę  burmistrza  przyją
łem właśnie w tym  mieście a nie przyjąłbym w innym.  Połączenie 
tych  wszystkich  elementów:  miasta,  kurortu,  ludności  o  dwóch 
podejściach  do  życia,  protestanckiego  i  katolickiego,  co  jest 
wielkim  bogactwem  tej  ziemi  i  do  tego  etos  „Solidarności" 
sprawia, że ludzie z jednej strony są pełni  polotu  a drugiej  strony 
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BID A 
Załóżmy,  że spadłem  z księżyca.  Ot,  tak  po  prostu  znalazłem  się 

w  małym  miasteczku.  Pomyślicie  zapewne,  że  oszołomienie  ogar
nęło  mnie  do  tego  stopnia,  że  poczułem  się  o  kilkanaście  kilo
gramów  cięższy,  jakby  doczepiono  do  mnie  grzechy  ostatnich 
czterdziestu  lat.  Ale  nic  z  tych  rzeczy.  Moje  wyobrażenie  takiego 
miasteczka  nie różniło się od  tego co zastałem. Popatrzyłem  na  ludzi 
i chwilę zajęło mi zastanowienie  się nad  tym  co  ich  łączy.  Nie wiem 

odpowiedziałem  sobie.  Kiedyś  łączył  ich  szacunek  dla  sztuki 
narodowej  oraz  bieda,  ale  teraz?  Nie wiem. To już  lekka  przesada. 
Mam czelność spadać tutaj z księżyca, nie zauroczyć się odmiennoś
cią  i przenikającym pięknem tego miasta oraz mówić, że nie wiem co 
łączy dzisiaj ludzi. Szacunek  dla  sztuki  narodowej pewnie  pozostał, 
ale  w związku  z  tym,  że  każdy  raduje się wchodzeniem  do  Europy 

sztuka  narodowa  ubierać zaczyna się w zachodnie stroje. No,  ale 
bieda  pewnie  pozostała  —  pomyślałem  i  zaraz  wyruszyłem  na 
spotkanie  oko  w  oko  z  tym  co  ludzie  nazywają  biedą. 

Nie  ukrywam,  że  ciarki  przechodziły  mi  tu  i  ówdzie,  elek
tryzowało  mnie  odkrywanie  nowego.  Tak  —  pomyślałem  —  to 
będzie moja  misja  tu  na ziemi. Odkryć  kim jest  ta  bieda  o której się 
tak  dużo  mówi. 

Oj  panoczku,  bida  z  nyndzą,  co  tu  wiela  prawić  —  od
powiedziała  cichym  i  spokojnym  tonem  pierwsza  napotkana  ko
bieta. 

—  Bieda,  pan  mówisz  —  rozległ  się  sapiący  głos  staruszka 
—  Bieda  to  nieślubne  dziecko  komunistów. 

Później przez kilka minut  toczyła się dyskusja, czy bieda to  ślubne 
czy  nieślubne  dziecko,  a  jak  nieślubne  to  z  kim. 

Wyciągnąłem  z  tej  dyskusji  wnioski.  Widocznie  ludzie  tutaj 
muszą  sobie  porozmawiać,  muszą  spierać  się  ze  sobą,  ale 
czy  wyniknie  z  tego  coś  konstruktywnego.  Oczywiście  nie  wyni
knęło. 

Jeszcze  pełen  pasji  odkrywczości,  kontynuując  dzieło  Kolumba 
i  Gagarina,  ruszyłem  dalej  w  —  jakby  to  powiedzieć  —  wielką 
ciemność  naznaczoną  głosem  biedy. 

Al e dalej — stara  bieda,  zresztą  pół  biedy, że wszystko  co  ludzie 
mieli  mi  do  powiedzenia,  dotyczyło  tej  samej  strony  biedy. 

Klepiemy  bidę,  panie,  co  tu  będziemy  strzępić  ozory. 
Ja  panu  jedno  powiem,  a  niech  zagrzmi  na  całe  miasto!  Bida 

aż  piszczy! 
Od  biedy  mogłem  uznać  swoją  misję  za  skończoną.  Ludzie 

przecież  pokazali  mi  gdzie  jest  i jaka  jest,  nawet  więcej,  kłócili  się 
skąd  jest,  czyli  interesowały  ich  przyczyny  biedy.  Mądry  naród 

pomyślałem  wracając  na  księżyc  —  który  interesuje  się  tak 
głęboko biedą. Ale powróciwszy do domu  uświadomiłem  sobie całą 
prawdę. Ta  bieda o której ludzie mówili  to nie jest prawdziwa  bieda 
jest  gdzieś  indziej  i  wszystkich  wyzuła.  Pomyślałem  jeszcze  na 
koniec,  że  wrócę  i  powiem  im  gdzie  mają  szukać  tej  biedy,  ale 
niestety za późno.  Przed chwilą  dostałem  polecenie, że mam  wracać 
na  Ziemię  i szukać  głupoty. 

Dariusz  Kubok 

Pierwszy murowany i niewątpliwie najstarszy, bo liczący ok. 220 lat dom 
w Nierodzimiu  przy  ul.  Bocznej. Jeszcze  na  początku  naszego  stulecia 
utarła  się nazwa  „Chata  pod  mietłami"  z uwagi  na ówczesne  pokrycie 
dachu. 



24 GRUDNIA — EWA 
Ewa  po  hebrajsku  H a w a h.  Jedni  tłumaczą  „źródło  życia" 

inni  „matka  żyjących",  a  jeszcze  inni  powiadają  krótko:  „Ży 
cie".  W  każdym  razie Adam  po  ujrzeniu  Ewy  nazwał ją  Iszszah, 
co  w  łacińskim  przekładzie  brzmi  virago,  a  ksiądz  Wujek 
stworzył  polski  odpowiednik  w  słowie  mężyna  (nie  białogłowa, 
niewiasta,  kobieta),  ponieważ  z  męża  wzięła  początek. 

24 grudnia  jest  dniem  Adama  i Ewy.  Istnieją  Ewy  kanonizo
wane.  Jedna  żyła  w  Kartaginie  (11  luty),  druga  jest  patronką 
miasta  Dreux  we  Francji  (6  września). 

Grzech  pramatki  mocno  zaciążył  na  popularności  Ewy.  Nie 
było  królowych  i księżniczek  tego  imienia,  a w  każdym  razie  nie 
zanotowali  ich  kronikarze.  W  Polsce pojawiają  się Ewy  w  wieku 
XVI , a w wieku  XVI I jest  ich nawet  sporo.  W  tym wypadku  nasi 
przodkowie  wykazywali  się  pewną  samodzielnością  i nie  licząc 
się z gustami  wielu  inych  krajów europejskich,  wcześniej  to  imię 
zaczęli  darzyć  sympatią.  Na  rehabilitację  Ewy  wpływ  miały 
pewne  zwyczaje. 

Wierzono,  że  imię szczęśliwe dla jednego  człowieka  może  być 
pechowe dla  drugiego.  Na  rodzicach  więc ciążyła  odpowiedzial
ność  za  trafny  wybór  imienia  dla  dziecka.  Jeżeli  komuś  „dzieci 
się  nie  wiodły" ,  umierały  w  młodym  wieku  lub  były  wątłe, 
chorowite czy kalekie,  to  rodzice  rezygnowali  z prób  wybierania 
następnemu  z kolei dziecku  imienia  i nazywali  chłopca  Adamem 
a  dziewczynkę  Ewą.  Istniał  również  obyczaj nazywania  bliźniąt 
różnej  płci  Adamem  i  Ewą. 

Ewa w przysłowiach 
Bonuje  sobie  jak  Ewa  w  raju. 
Koł o  świętej  Ewy  noś  długie  cholewy. 
Adam  na  Ewę,  Ewa  na  węża  spędza,  a  grzech  zostaje. 
Żebro  Adamowe  nie  przynosi  tak  wiele  pożytku  jak  szkody. 
Gdy w dzień Adama  i Ewy mróz  i pięknie, zima wcześnie  pęknie. 
Gdy  Ewa  kądziel  przędła  Adam  ziemię  kopał, 
kto  tam  był  szlachcicem  i  kto  komu  chłopał. 

Uśmiechnij   się! 
Mama  do  siedmioletniego  synka: 
—  Fe, wyrzuć  to paskudztwo.  Jak  możesz pchać do  buzi  robaki. 

One są  takie małe, pomyśl,  ich  mamusia  będzie płakała, jak  ich  nie 
znajdzie... 

—  Nie  będzie.  Starą  najpierw  połknąłam. 

Rekrut  odkomenderowany  do  obierania  kartofli  zwraca  się  do 
sierżanta: 

Czy  w  1991  roku  nie  ma  maszyn  do  obierania  kartofli? 
Owszem  są  —  odpowiada  sierżant  —  Ty  właśnie  jesteś 

ostatnim  modelem. 

Szewc  pyta  burmistrza: 
Czy  stosuje  pan  w  życiu  te  wszystkie  zasady  o  których  pan 

mówi. 
A  czy  pan  nosi  wszystke  buty  i pantofle,  które  pan  szyje?... 
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są  ludzie  praktyczni,  mogący  nas  pohamować,  ukierun
kować.  I dlatego uważam,  że w czasie  tej kadencji władze  miasta 
i  Rada  mogą  zrobić  coś  co  w  Ustroniu  utkwi  w  pamięci 
mieszkańców  na  długie  lata,  co  znajdzie  odbicie  w  historii 
miasta. 

Jak  Panu  współpracuje  się  z  Radą  Miejską? 
Uważam,  że  RM  jest  bardzo  surowa  w  ocenie  działań  burmi
strza,  nie  przepuści  żadnego  niewykonanego  zobowiązania  ani 
niedociągnięcia.  Rada  pracuje  społecznie,  ale  ponad  przyjęte 
zwyczaje. Tzn.  pracuje więcej niż  w  innych  miastach.  Najlepszy 
dowód  na  to, że nie ma  pobłażania  w stosunku  do  kierownictwa 
to  decyzje  o  wyciągnięciu  konsekwencji  i wyjaśnieniu  pewnych 
spraw  aż  do  odwołania  się  do  organów  ścigania.  Mieszkańcy 
mogą  być dumni,  że wybrali  takich  radnych  i mają  kontrolę  nad 
pracą  Urzędu  poprzez  swoich  przedstawicieli.  Oczywiście  wszy
stkie  decyzje  Rady  wykonujemy  natychmiast.  Tam  gdzie  mo
żemy  spieramy  się  na  argumenty.  Te  24  sesje na  których  byłem 
miały często w sobie coś z rozprawy  sądowej gdzie  kierownictwo 
Urzędu  musiało  tłumaczyć  się ze  swoich  decyzji,  uzasadniać  je, 
itd. Zawsze jednak  była  to walka  na  argumenty.  O  tym, że  Rada 
może  w  każdej  chwili  odwołać  burmistrza  w  sposób  demo
kratyczny  wiemy  wszyscy  i  zmusza  nas  to  do  jeszcze  lepszej 
pracy. 

Na  co  najczęściej   narzekają  mieszkańcy? 
To  jest  kwestia  mieszkaniowa.  Brak  budownictwa  spółdziel
czego  i  brak  dostatecznej  ilości  domów  komunalnych.  Jest 
również  kwestia  ludzi  skarżących  się  na  niewłaściwą,  ich 
zdaniem,  realizację  pomocy  społecznej.  Obie  kwestie  są  bardzo 
drażliwe.  My  musimy  stosować  się  do  przepisów,  a  w  odczuciu 
społecznym  często  te  sprawy  wyglądają  inaczej. 

Część mieszkańców uważa, że nawiązywanie partnerstw z mia
stami zagranicznymi,  to jedynie okazja do wycieczek  miejskich 
na  zachód.  Jakie  jest  pańskie  zdanie  na  ten  temat? 

Sprawy  partnerstwa  to kwestia świadomego  wyboru  kontaktów 
z  innym  państwem,  innym  miastem,  żeby  osiągnąć  pewne 
korzyści.  Aby  jednak  partnerstwo  zawiązać,  to  musi  nastąpić 
choćby  w minimalnym  stopniu  kontakt  władz  tych  miast.  Może 
to  być  postrzegane jako  wycieczki  za  pieniądze  miejskie, ale  nie 
ma  innego  sposobu  zrealizowania  takiego  porozumienia.  Do 
podpisania  partnerstwa  z  Neukirchen  doszło  przy  minimanej 
ilości  przejazdów.  Trzeba  zdać  sobie sprawę  z tego, że  wymiana 
z  Neukirchen  już  nastąpiła,  ma  zorganizowane  ramy  i  w  dal
szym  ciągu  będzie  to  partnerstwo  organizacji,  mieszkańców, 
a  nie  stałych  wyjazdów  władz  miejskich.  Jeżeli  ostatnio  wyjeż
dżałem  i  będę  wyjeżdżał  do  NeukirchenVluyn  to  w  czasie 
urlopu  i  za  własne  pieniądze.  Zdawać  trzeba  sobie  sprawę 
z  korzyści  jakie  czerpiemy  z  partnerstwa.  Nie  wspomnę,  że 
przyjeżdżają  turyści  z tego  rejonu, a  to czego my nauczyliśmy  się 
w  ich  Urzędzie  Miasta,  to  są  większe  korzyści  niż  te,  które 
osiągnęlibyśmy  tu,  na  miejscu  w  kraju,  jeżdżąc  na  szkolenia 
i  płacąc  za  nie,  do  tego  będąc  obsługiwanym  przez  naszych 
rodzimych,  początkujących  biznesmenów. 

Il e procent udało się panu zrealizować z planów, któr e miał pan 
zostając  burmistrzem? 

Zaplanowałem  ponad  200%  a  zrealizować  udało  mi  się  ponad 
100%.  Pozostałych  100%  pomysłów  nadal  tkwi  w  mojej 
pamięci  i  w  przyszłości,  o  ile  będę  zajmował  to  stanowisko, 
postaram  się  je  zrealizować. 

Jakie  są  pana  zainteresowania  osobiste? 
Zeszły  na  drugi  plan,  choć  staram  się jeszcze  o  ile  mogę  utrzy
m ać  s p r a w n o ść  f i zyczną,  a by  u p r a w i ać  swo je  pas je  tzn.  al

pinizm,  koszykówkę  i  bieganie.  Czasu  mam  coraz  mniej,  ale 
jeszcze  mi  się jakoś  udaje,  zresztą  muszą  to  robić  dla  własnego 
zdrowia.  Pozostałe  zainteresowania  musiałem  odłożyć  na  inne 
czasy. 

Czego  życzy  pan  mieszkańcom  Ustronia  w  Nowym  Roku? 
Żeby  się  nie  zawiedli  na  władzy,  tak  tej  w  Warszawie  jak 
i  miejscowej. 

Rozmawiał:Wojsław  Suchta 
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W  salach  Muzeum  Okręgowego  w  BielskuBiałej  czynna  jest 
do  końca  stycznia  niecodzienna  wystawa  pod  tytułem  „Sławny 
kartograf  Wacław  Gródecki".  O  przybliżenie  treści  wystawy 
poprosiliśmy  pana  Stanisława  Pawłowskiego. 

—  Kim  był  Wacław  Gródecki? 
U  z a r a n ia  dz ie jów  po lsk iej  k a r t o g r a f ii  z n a j d u j e my  n a

zwisko  Wacława  Grodeckiego,  wybitnego  humanisty  zapom
nianego  przez  historię.  Pochodził  z Grodźca  na  Śląku  Cieszyń
skim  i  był  autorem  słynnej,  pierwszej  znanej  nam  mapy 
Rzeczpospolitej,  która  ukazała  się  w  roku  1562  w  Bazylei. 
Posługiwali  się  nią  królowie,  kupcy,  podróżnicy,  a  jej  sława 
przetrwała  do  XVII I  w.,  bowiem  do  tego  stulecia  wydawały  ją 
w  licznych  przeróbkach  oficyny  drukarskie  całej  Europy.  Do 
dziś wykorzystywana jest w atlasach  historycznych.  W tym  roku 
przypada  czterechsetna  rocznica  śmierci  Wacława  Grodeckie
go.  Urodził  się  w  1535  r.  jako  syn  Macieja  herbu  Radwan 
i Heleny  Starowieyskiej  herbu  Nowina.  Wacław  musiał  uczęsz
czać  do  jakiejś  miejscowej  szkoły  parafialnej  i  wykazywać  się 
odpowiednim  talentem,  skoro  ojciec wysłał  go  w  wieku  15  lat, 
wraz  z  bratem  Janem  na  Akademię  Krakowską.  Studiował 
głównie  matematykę  i  filozofię  ciesząc się  opieką  wpływowego 
biskupa  warmińskiego  Stanisława  Hozjusza.  Zawiązał  szereg 
przyjaźni,  między  innymi  ze  znanym  kronikarzem  Marcinem 
Kromerem.  Po  studiach  wyjechał do  Lipska  i tam  poświęcił  się 
sprawom  kartografii. Tam  wykonał  w  1557 r. swą  słynną  mapę 
Polski  dedykowaną  królowi  Zygmuntowi  Augustowi.  W  Lip
sku  Gródecki  nawiązał  kontakty  z  humanistami  europejskimi, 
przede  wszystkim  ze  współtwórcą  luteranizmu  Filipem  Meln
chtonem.  W  1558  brat  Jan  ściągnął  go  do  Rzymu  na  dwór 
przebywającego  tam  właśnie,  Hozjusza.  Później  osiadł  w  Brnie 
nad  swoim warsztatem  kartograficznym.  W  roku  1568  wykonał 
drugą  mapę  Polski  zmienioną  w  stosunku  do  pierwowzoru. 
W  latach  70  poświęcił  się  karierze  duchowej.  Do  końca  życia 
pozostał  wiernym  katolikiem.  Zmarł  w osamotnieniu  w  1591  r. 
i  pochowany  został  w  katedrze  w  Ołomuńcu. 

—  Czy  mógłby  powiedzieć  pan  coś  bliżej  o  tej pierwszej  mapie 
Polski? 

—  Zatytułowana  „Poloniae  Finit imarumque  locarum  desc
riptio" ,  została  wykonana  jako  drzeworyt  w  skali  1  :1 680 000. 
Uchodziła  za  pierwszą  w  miarę  nowoczesną  mapę  całej  Rzecz
pospolitej  i  ziem  polskich  od  Szczecina  po  Dniepr,  Oczywiście 
tak jak  inne mapy z tamtego okresu nie była zbyt precyzyjna.  Do 
naszych  czasów  zachował  się jednak  pierwodruk  umieszczony 
w Monachium.  Niemniej dzieło  to szeroko jest  znane  z  licznych 
wydań  wielkiego  atlasu  świata  Abrahama  Orteliusa  „Terrarum 
orbis  terrarum".  Opierały  się  na  niej  liczne  późniejsze  mapy 
Rzeczpospolitej z XV I  i XVI I w. jak  np. mapa  Merkatora  z  1585 
r. czy mapa  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego  zwana  Radziwiło
wską  z  1613  r. 

—  Czy  na  mapie  Grodeckiego  zaznaczona  jest  miejscowość 
Ustroń? 

—  Niestety  na  pierwodruku  miejscowości  Ustroń jeszcze  nie 
ma.  Widnieje  ona  jednak  już  w  następnych  latach  na  licznych 
przeróbkach  czy  dopracowaniach.  Na  przykład  Ustroń  spoty
kamy  na  trzech  mapach  z atlasu  Orteliusa  wydanego  w  Antwer
pii  w  1573  r.  Na  mapie  księstwa  oświęcimskiego  i  Zatorskiego 
z  1563  r.  Stanisława  Porębskiego  po  raz  pierwszy  pojawiają  się 
takie  miejscowości  jak  Ustronie,  Brenna,  Hermanicze  i  Niero
dzim.  Jest  to  pierwsza  mapa  z  zaświadczeniem  miejscowości 
Ustroń.  Mapy,  które  pojawiły  się  w  XV I  w.  opracowane  są 
kolorystycznie,  wykonywane  techniką  drzeworytniczą  lub  mie
dziorytniczą,  w  większości  bogato  ilustrowane  sztychami.  Są 
mniej  lub  bardziej  dokładne.  Zaznaczono  góry,  lasy,  zajazdy, 
karczmy, kościoły  i specyficzne właściwości danej miejscowości. 
Jako  ciekawostkę  podam,  że  w  XV I  i  XVI I  w.  mapy  były 
orientowane  nie  tylko  na  północ,  ale  również  w  orientacji 
wschodniej i południowej. Pamiętać  należy, że dokładne  pomia
ry  miernicze  wprowadzono  w  pierwszej  połowie  XVII I  w. 
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Fragment  mapy Śląska Cieszyńskiego Jonasza  Niprinusaz  1724 
r.  z  najstarszą  ryciny  szałasu  beskidzkiego. 

—  Czy  poza  mapą  Porębskiego,  na następnych  mapach  miejs
cowość  Ustroń  jest  uwidoczniona? 

—  Oczywiście  tak.  Między  innymi  na  mapie  kartografa 
holenderskiego  Guiljemusa  Blaewa  widzimy  Ustroń.  Jest  to 
mapa  Polski  i  Śląska  wykonana  w  Amsterdamie  w  1638  r. 
Również,  co  jest  bardzo  ciekawe,  miejscowość  Ustroń  jest 
zaznaczona  na  mapie  Polski  i  Śląska  z  1595  r.  w  atlasie  ojca 
kartografii  holenderskiej  i  europejskiej  Gerharda  Mercatora. 
Jest  to  przeróbka  mapy  Grodeckiego.  Ustroń  widzimy  pod 
nazwą  Ostronie.  Warto  również  wspomnieć  o  słynnym  karto
grafie  związanym  z  naszym  terenem  Jonaszu  Nigrinusie,  nau
czycielu szkoły ewangelickiej w Cieszynie. Wykonał on w  1724 r. 
pierwszą  dokładną  mapę  Śląska  Cieszyńskiego  z  widokiem 
szałasu  beskidzkiego.  Widnieje  na  niej  Ustroń  z  zaznaczeniem 
Małej i Dużej Czantorii.  O  tymże Jonaszu  Nigrinusie  chciałbym 
nieco więcej powiedzieć.  Był Węgrem  z pochodzenia.  Jego  mapę 
odbito  w  Cieszynie  i  dziś  stanowi  ona  rzadkość,  gdyż  prawie 
cały  nakład  skonfiskowały  władze  austriackie.  Chodziło  tu 
0  przyznanie  Węgrom,  chociaż  tylko  na  mapie,  spornych 
terenów  przygranicznych.  Za  to  Nigrinus  został  osadzony 
w  areszcie  w  Cieszynie  i  ukarany  grzywną  w  wysokości  100 
dukatów.  Po wyjściu na wolność porzucił cieszyńskie  i wrócił  na 
Węgry. 

Następnie  na  uwagę  zasługuje mapa  Księstwa  Cieszyńskiego 
znanego  w  kartografii  europejskiej Johana  Wolfganga  Wielan
da  umieszczona  w atlasie Śląska  Homana,  wykonana  w  Norym
berdze w  1736 r.  Uwzględniała  Ustroń,  Hermanice,  Nierodzim, 
Lipowiec,  Małą  i  Dużą  Czantorię.  Również  bardzo  znana  jest 
mapa  Śląska Cieszyńskiego  i sąsiednich  rejonów z Atlasu  Polski 
wydanego  w Paryżu  w  1772 r.  Był to pierwszy  szczegółowy  atlas 
Polski  i  tam  też  widnieje  Ustroń. 

—  Czy  mógłby  nam  pan  coś  więcej  powiedzieć  o  pierwszej 
mapie  Śląska  Cieszyńskiego? 

—  Nigrinus  na  swojej mapie  uwzględnił  podziały  polityczne 
1 administracyjne,  zamieścił  wiele  elementów  życia  gospodar
czego,  stosunkowo  dokładnie  oddał  też  topografię  terenu 
i zaznaczył szałasy pasterskie w liczbie 44 na Śląsku  Cieszyńskim 
oraz  hutnictwo  żelaza  —  tutaj  między  innymi  pokłady  rudy 
żelaza  w Ustroniu.  Na  tejże mapie jest  najstarsza  rycina  szałasu 
beskidzkiego.  O  tym  chciałbym  powiedzieć  parę  słów.  Co 
prawda  pani  Małgorzata  Kiereś pisała  na  łamach  „ G U "  o  szała
sach  beskidzkich,  tu  podam  to jedynie jako  przykład  wykorzys
tania  źródeł  kartograficznych  do  poznania  osadnictwa  na  na
szym  terenie. Z objaśnień Nigrinusa  wynika, że już w początkach 
XVII I  w.  używano  na  Śląsku  żentycy  jako  środka  leczniczego. 
Stało  się  to  na  długo  przed  tym,  nim  powstały  w  Beskidach 
właściwe  uzdrowiska.  O  Ustroniu  jako  uzdrowisku  słychać 
dopiero  około  roku  1796.  Nigrinus  w  Księstwie  Cieszyńskim 
zaznaczył 47 szałasów z czego na posiadłości  Komory  przypadło 
40.  Posługując  się  urbarium  skoczowskim  z  1722  r.  możemy 
odnaleźć  czałasy  w  Brennej,  między  innymi  na  Równicy.  Tu 
w skrócie przypomnę,  że szałas  to prymitywna  szopa  mieszkalna 
zwana  także  kolibą,  zbudowana  u dołu  z okrąglaków  a  nakryta 
dachem  z  gontów  czyli  szyndziołów.  Wewnątrz  ognisko  czyli 

(dokończenie  na  str.  9) 



USTROŃ NA MAPIE 
watra z kotłem do gotowania  żentycy oraz naczynia  mleczarskie 
—  obony  i  gielaty.  Żentycę  robiono  z  mleka  odpowiedniego 
gatunku  owiec  wypasanych  na  stokach  Równicy  i służyła  jako 
środek  leczniczy.  Ze  wzmianek  historycznych  wiemy,  że  zanim 
powstało  uzdrowisko,  różne  osobistości  tu  przyjeżdżały  leczyć 
się  żentycą  —  głównie  podagrę. 
Zapraszam  czytelników  GU  na  tą  ciekawą  wystawę. 

Rozmawiał:  W.  Suchta 
Stanisław  Pawłowski  —  adiunkt  muzealny,  kierownik  działu 
NaukowoOświatowego  Muzeum  Okręgowego  w  BielskuBiałej,  ar
cheolog  śródziemnomorski,  orientalista.  Mieszka  w  Równi. 

Bez  komentarza 
( Opowiadanie  ) 

—  Dzień  dobry.  Ja  byłem  umówiony  na  dzisiaj. 
—  Dzień  dobry.  Pan  z tej gazety  filmowej?  Proszę.  Czekałen 

na  pana. 
I modliłem  się,  żebyś  nie  przyszedł. 
—  Proszę  niech  pan  siada.  Napije  się  pan  czegoś? 
—  Sok  pomarańczowy,  jeśli  można. 
—  Proszę  bardzo.  Ja  również  unikam  mocnych  trunków. 

Tylko  soki  owocowe.  Smaczne,  no  i  zdrowe. 
Jako  niemowlę,  to  może  i  pijałem. 
—  Ale  przejdźmy  do  rzeczy.  Pan  chciał  przeprowadzić  ze 

mną  wywiad,  czy  tak? 
—  Tak,  tak.  Jeśli  pan  pozwoli... 
—  Proszę,  słucham. 
—  Jak  pan  się  znalazł  w  filmowym  światku? 
Prawidłowe  pytanie.  Zna  się  na  fachu. 
—  Już  w  szkole  grałem  w  różnych  przedstawieniach.  In

teresowało  mnie  to  i  bawiło  zarazem.  I  kiedy  przyszło  do 
wyboru  drogi życiowej, to pomyślałem,  że można  by  spróbować 
na  tym  „podwórku".  Rodzice początkowo  byli  przeciwni,  ale... 

Uciekłem  z  domu! 
...w końcu  się zgodzili. Zaczynałem jako statysta. Nie było  łatwo, 
ale  powoli  zacząłem  grać  jakieś  mniejsze  rólki,  aż  w  końcu 
zauważył  mnie  pewien  reżyser,  zrobił  ze  mną  zdjęcia  próbne 
i zaczął angażować  w swoich  filmach  w coraz  większych  rolach. 

Mam  nadzieję,  że  ten gazeciarz  ma  na  tyle  swojego  zawodowe
go polotu  i zmieni  to  trochę.  Choćby  dla swojego  własnego  dobra. 

—  Pierwsza  rola  i w  jakim  filmie? 
—  Pomocnik  mechanika  samochodowego  w  „Szczęśliwym 

wypadku". 
—  Później  były  coraz  większe  role,  wspaniałe  kreacje,  suk

cesy  i  sława.  Jak  wygląda  życie  człowieka  sławnego? 
—  Właściwie  nie  mam  czasu  na  sławę.  Cała  moja  sława  to 

praca, praca  i jeszcze raz praca.  Nowe  filmy,  nowe  twarze,  nowe 
role.  Nie  ma  czasu  na  życie  sławnego  człowieka. 

—  A mimo  to zapytam: co robi  sławny człowiek  gdy znajdzie 
trochę  czasu  dla  siebie  między  pracą,  pracą,  i  pracą? 

Złamanego  grosza  nie  dałbym  ani  na  taki  wywiad,  ani  za  taki 
wywiad.  Te  pytania  to  chyba  jakaś  dziennikarska  formula! 
A  odpowiedzi! 

—  Rzadko  się  zdarza,  ale  jak  jest,  to  czytam,  odpoczywam 
wśród  przyjaciół,  uprawiam  różne  sporty,  słucham  muzyki. 

—  Jakie  książki? 
—  Biografie,  historyczne,  czasem  filozofia. 
Kryminały  o  dziennikarzach  z  nożami  w  plecach. 
—  Ulubiony  autor? 
—  Seneka. 
A  co?! 
—  Jaka  muzyka? 
—  Poważna. 
Można  zasnąć. 
—  Jaki  jest  pana  stosunek  do  kobiet? 
O,  rany!  Ale  pytanie... 
—  Moja  była  żona  jest  wspaniałą  kobietą... 
/  dlatego  się  z  nią  rozwiodłem. 

..., a moja obecna żona jest najwspanialszą  kobietą  na  świecie. 
I  dlatego  się  z  nią  rozwiodę. 
—  Czym  jest  dla  pana  miłość? 
—  Rzeczą  świętą. 
Ale  względną. 
—  Jakie  cechy  ceni  u  ludzi  pan  najbardziej? 
—  Szczerość,  prawdomówność,  rzetelność. 
I  małomówność. 
—  A  czego  pan  nie  lubi? 
—  Kłamstawa... 
O,  ironio! 

..., obłudy,  wścibstwa,  niepotrzebnego  i niezdrowego  pośpiechu. 
Głupich  pytań. 
—  Jak  pana  dzieci  traktują  tak  sławnego  tatę? 
Mój  Boże,  skąd  ja  to mam  wiedzieć?  Widuję  je  raz  na pół  roku. 
—  Myślę,  że  są  ze  mnie  dumne.  Same  też  już  zaczynają 

pracować  w  filmie. 
—  Na  koniec  chciałbym  zapytać,  co by  pan  poradził  począt

kującym  aktorom? 
—  Aby się zastanowili  nad  swą  decyzją. Aktorstwo  to  bardzo 

trudny  zawód  wymagający  wiedzy,  cierpliwości  i  wytrzymało
ści. 

Do  dziennikarzy 
—  Bardzo  panu  dziękuję, mam  nadzieję, że jeszcze  będziemy 

mieli  okazję  zamienić  kilka  słów. 
—  Dziękuję również. Zapraszam,  kiedy  tylko będę miał  czas. 
—  Jeszcze  raz  dziękuję.  Do  widzenia. 
—  Do  widzenia. 
Poszedł!  Te  wywiady  doprowadzą  mnie  do  samobójstwa.  Po 

każdym  z  nich  czuję  odrazę  do  samego  siebie.  Brzydzę  się  sobą. 
A  po  drugie,  to  już  naprawdę  nie  wiem  co jest  prawdą.  I  gdzie 
w tym  wszystkim  jest  miejsce  mojego  Ja",  na  te okruchy  mojego 
sumienia... 

Następny!! 
—  Dzień  dobry.  Ja  byłem  umówiony... 

Tak,  tak.  Dzień  dobry.  Proszę  wejść.  Napije  się  pan 
czegoś? 

—  Koniaku,  jeśli  można. 
—  Proszę.  Ja  wolę  whisky.  Nie  cierpię  soków  ani  win... 

Magda  Dobranowska 

Nowy  sklep  odzieżowy  U  [ T  I T  ul.  Jaśminowa  5 
w  Ustroniu  Hermanicach  i  L  I  I  I  k/piekarn i 

PREZENTÓ W  GWIAZDKOWYC H 
Oferujemy odzież  z import u dobrej  jakości,  prawi e  nową 

dla  dorosłych  i  dla  dzieci. 

SWETRY  BLUZK I   SPODNIE  KURTK I 
Ceny atrakcyjne —  kilkakrotnie niższe niż przypuszczasz! 
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OBWIESZCZENI E 
Zarządu  Miasta 

Uzdrowiska  Ustroń 
w sprawie  obowiązku  odśnieżania  i  posypywania 

jezdni  i  chodników 

Przypomina  się  mieszkańcom  miasta  oraz  jednostkom  or
ganizacyjnym  działającym  na  terenie  miasta  o  tym,  że:  zgodnie 
z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z dnia  30 września  1980  r. 
w  sprawie  ochrony  środowiska  przed  opadami  i  innymi  zanie
czyszczeniami  oraz utrzymania  czystości  i porządku  w  miastach 
i wsiach  (Dz.U.  Nr  24, poz. 91 z  1980  r.), jednostki  organizacyj
ne  i osoby  fizyczne  będące  właścicielami  lub  zarządcami  nieru
chomości  położonych  w  granicach  administracyjnych  miasta 
lub  wsi  zapewniają  utrzymanie  czystości  i  porządku  przez 
oczyszczanie ze śniegu,  lodu,  błota  oraz z innych  zanieczyszczeń 
chodników,  położonych  wzdłuż  nieruchomości  i połowy  szero
kości jezdni  na  terenach  miast  i wsi  o  zwartej  budowie,  a  także 
usuwanie  śliskości  w  sposób  wymagany  przepisami  w  od
niesieniu  do  placu  publicznego  lub jezdni  o  szerokości  powyżej 
20  m  —  oczyszczanie  i  usuwanie  śliskości  z  chodników  i  pasa 
jezdni  o  szerokości  5  m  albo  tylko  z  chodników,  gdy  ich 
szerokość  przekracza  10  m. 

Ponadto  informuje  się  mieszkańców,  że  na  terenie  Ustronia 
ustawiono  cztery  metalowe  kontenery  z  materiałem  uszorst
niającym  (żużel)  z  przeznaczeniem  do  indywidualnego  użytku 
przez  kierowców  i  innych  użytkowników  dróg  w  okresie 
zimowym. 

Miejsca  ustawienia  kontenerów: 

1.  Jaszowiec  —  ul.  Wczasowa  poniżej  DW  „Kole jarz" 
2.  Zawodzie  —  skrzyżowanie  ulic  Grażyńskiego  i  Gościera

dowiec 
3.  Poniwiec  —  skrzyżowanie  ulic  Grabowej  i  Brzozowej 
4.  Brzegi  —  skrzyżowanie  ulic  Lipowej  i  Drozdów 

Pod  koniec  bm.  zostanie  umieszczony  jeszcze jeden  dodatkowy 
kontener  na  piasek  przy  ul.  A.  Brody. 

Materiał  do  posypywania  dróg  (żużel)  został  również  złożony 
w pryzmach  w  rejonie skrzyżowania  ulic  Leśna  i Źródlana  oraz 
Leśna  i  Kręta. 

GDZIE  TO  JEST? 
Graf ika  wykonana  przez 

Bogusława  Heczko,  przedsta
wia  przykład  starej  architek
tury  Ustronia.  Za  prawidłowe 

odpowiedzi  —  nagroda.  Od
powiedzi  prosimy  nadsyłać  na 
adres  redakcji  do  dnia  31  gru
dnia  br. 

Nowo  otwart a  hurtowni a 
przy  sklepie  i  smażalni 
ry b  w Ustroniu  przy 
ul.  Daszyńskiego  23 

i 1 

ii 

z y n n e 
od  poniedziałku  do  piątku 
w  godzinach  8.30—17.00 
sobota —  8.30—13.00. 

Ogłoszenia  drobne 

Sprzedan  roczny  telewizor  niemiecki 
Robotron  —  18,5 cala,  z  pilotem,  ko
lor. Cena  1 650000.  Przestrojony,  stan 
idealny.  Tel.  2590  po  20.00. 

Skórki  z  nutrii  sprzedam.  Ul.  Lipo
wska  181. 

Sprzedam  mało  używaną  zamrażarkę 
Prcdom  Polar.  Cena  1500 000.  Tel. 
2590  po  20.00. 

Sprzedam  maszynę  wieloczyn.  (Wilk) 
do  żywienia  zbiorowego.  Tel.  2380. 

Wynajmę  garaż  na  os.  Manhatan  lub 
w okolicy.  Tel.  2590  po  20.00. 

KAWIARNI A  „BASENOWA " 

ORGANIZUJE 

Sylwestra 
dla mlodziezy 

W S T Ę P  100000  Z Ł  O D  OSOBY  Z  K O N S U M P C J Ą 

HAJDUNANA S 
nowym  partnerem  Ustronia 
Delegacja  w  składzie:  Fran
ciszek  Korcz —  wiceprzewod
niczący  Rady  Miejskiej,  An
drzej  Georg  —  Burmistrz 
Miasta,  Teresa  PolBłachut 
—  Skarbnik  Miasta,  Elżbieta 
Głowinkowska  —  Naczelnik 
OKi R  przebywała  w  partners
kim  mieście  Hajdunanas  na 
Węgrzech  w  dn.  2—5  bm.  Po 
wstępnych  uzgodnieniach 
ustalono  program  pobytu  na 
dzień  następny,  czyli  3  bm. 

Ograniczone  w  czasie  moż
liwości  pozwoliły  jedynie  na 
zapoznanie  się  z  najatrakcyj
niejszymi  w  mieście  2  zabyt
kami  sakralnymi:  katolickim 
oraz  protestanckim,  ten  osta
tni  okolony  jest  fragmentary
cznie  odrestaurowanymi  mu
rami  obronnymi,  na  których 
widnieją  tabliczki  z  nazwiska
mi  poległych  w  czasie  I  i  II 
wojny  światowej. 

Natomiast  dom  kultury  wy
daje  się  tętnić  życiem,  bo  jego 

funkcjonalna  zasobność  jest 
zaskakująca:  sala  widowisko
wa z zapleczem  garderób,  dys
koteka,  kawiarnia  —  miesz
czą  się  w  nowej  części  budyn
ku,  pozostała  XVIIIwieczna 
część —  zawiera  na  dwu  kon
dygnacjach  przestronne, 
wspaniale  utrzymane  sale 
przeznaczone do  prowadzenia 
różnorodnych  zajęć:  nauki  ję
zyków  obcych,  kursów  ma
szynopisania,  warsztatów  ar
tystycznych  (rękodzieło),  tań
ca  klasycznego,  a  i  mieści  się 
tu  pracownia  logopedyczna. 
Trzeba  jednak  dodać,  że  dom 
kultury  zatrudnia  16  pracow
ników,  zaś  koszty  utrzymania 
są  subsydiowane  z  budżetu 
centralnego. 

Miejska  biblioteka  stano
wił a  kolejny, już ostatni  w  tym 
dniu,  obiekt  naszych  zainte
resowań.  I  znów  przestronne, 
czyste  pomieszczenia,  z  wol

(cd.  na  str.  11) 
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Kontakt y Mari i Wysłouchowej  z Ustroniem (2) 
Korespondencja  mieszkańców  Ustronia 

z  Mari ą  Wysłouchową. 

26  stycznia  1902  r. 
Pozdrowienia  z  Cieszyna  i  z  Ustronia. 

Chcę  się  podzielić  z  Wami  Wielmożna  Pani  tym,  iż  się  nas 
Rzędzian  J.  Wantuła  we  wtorek  żenić  ma.  Rzędzianem  się 
wspólnie  nazywamy,  tylko  nie jak  tamten  z  Sienkiewicza  konie, 
psy,  szybie,  pierścienie  itp...  posiadać  byśmy  chcieli,  ale  światła, 
książek! —  to  nasza  cząstka  rzędzieństwa. 

Z  serdecznymi  pozdrowieniami 
Paweł  Ferfecki 

w  innym  liście  pisze 

„D o  naszej  drogiej  Pani  Marii  Wysłouchowej. 
Przykro  mi  brać  pióro  do  ręki  i  gdzieś  we  Lwowie  dopiero 

dziękować  za  tę  książkę,  którąście  mi  Droga  Pani  ofiarować 
raczyła,  ale  mając  to  przekonanie,  że.  Wy  Droga  Pani,  to 
rozumiecie  iż  człowiek  mimo  wszystkich  dobrych  chęci  wobec 
różnych  zatrudnień  nie  może  wszystkiemu  podołać,  ale  ja 
jednakże  biję  się  w  piersi  mówiąc  mea  culpa. 

Przez  mięsopust  (ale  przepraszam  zacna  pani,  że  się  wyrażem 
przez  WY,  chociaż  i używamy  polskiego  „ ty "  w  Ustroniu,  ale  to 
tylko  tak  z  równym  lub  z  takim,  jeżeli  się  pisze  list  do  osoby 
męskiej  ale  wam  Pani  „Ty "  lub  „Oni "  alibi  „Uni" ,  jak  jak  bym 
mógł  napisać?).  Przecież  to  uni  to  także  śmiesznie  wygląda  na 
papierze  gdy  się  to  napisze,  więc  przez  mięsopust  ja  także 
grywałem  na  weselach  no  i  próby  czas  zjadły  i  wesela". 

nym dostępem  do  półek,  gdzie 
książki ujęte w porządku  dzia
łowym  (klasyfikacji  dziesięt
nej) stają  się dostępne  dla  każ
dego  czytelnika.  Zbiory  za
wierają  60 000  voluminów, 
a wydawnictwa  specjalne  udo
stępnia  się  w  czytelni  miesz
czącej  około  40  czytelników. 
Dodatkową  ciekawostką  był 
ex libri s tejże biblioteki  ofiaro
wany  nam  w  prezencie. 

Kolejne  informacje  przeka
zywane  po  południu  —  już 
podczas  rozmów  patnerskich 
prowadzonych  w obecności  pa
nów:  Boros  Miklo s  (polgarme
ster —  burmistrz  Hajdunanas), 
dr  Eles  Andras  (apolgarmester 
— zcy  burmistrza),  Olah  Zol

tan  (radny  —  profesor  miejs
cowego gimnazjum) oraz  Bucz
ko  Jozsef  (redaktor  gazety  lo
kalnej)  mogły  być  skuteczne 
dzięki  obecności  tłumaczki  p. 
Jadwigi  PenteneSzczerskiej 
mieszkającej  w  okolicach  Haj
dunanas  od  16  lat. 

W  dniu  następnym,  tj.  4.12, 
po  zwiedzeniu  wspomnianego 
kąpieliska,  przyjrzeniu  się  tam 
zabiegom  terapeutycznym 
prowadzonym  przez  fachow
ców, przystąpiono do  następu
jących  ustaleń.  Oto  niektóre 
z  nich: 
—  Istnieje  możliwość  podpi
sania  umowy  partnerskiej  na 
wzór  doświaczeń:  Ustroń 

Neukirchen;  strona  polska 
przygotuje  dwujęzyczną  pro
pozycję  tego  dokumentu 
i  przekaże  go  do  Hajdunanas. 

Włączenie się naszych  part
nerów  w  program  „OUYER

Dowiadujemy  się,  że  Paweł  Ferfecki  był  też  muzykantem. 
Dowiadujemy się po  raz kolejny o Janie Wantule,  robotniku  huty 
w  Ustroniu,  później w Trzyńcu,  który  stał  się znanym  cenionym, 
działaczem  politycznym  i oświatowym,  cenionym  pisarzem  ludo
wym,  publicystą  oraz  bibliofilem  a  także  o  dziwo  specjalistą 
z  zakresu  hodowli  jabłek. 

Jan  Wantuła  utrzymywał  również  bardzo  żywą  koresponden
cję  z  Marią  Wysłouchową.  W  jednym  z  listów  pisze... 

...„Pani w „Zorzy"  tyle dała dowodów  sprawiedliwego sądu o  nas 
Ślązakach,  patriotach  polskich,  lecz  protestantach  —  wyznania 
ewangielickiego,  że  prawdziwie  podziwiać  trzeba,  iż nasze  uczu
cia  zostały  tak  uszanowane,  czego  nigdzie  nie  ma  tylko  u  ludo
wców.  Skromne  czasopismo  przeznaczone  dla  kobiet  wiejskich 
stało się poczytnym  pismem  wśród  postępowych  chłopów  cieszy
ńskich..." 

Maria  Wysłouchową  wakacje  w  1897  roku  spędziła  w  Ustro
niu.  Stamtąd  przeprowadzała  eskapady  do  różnych  okolicznych 
miejscowości.  Młodzież  ustrońska  wyjaśnia  później  cel  przyjaz
dów  Marii  na  Śląsk.  We  wspomnieniach  tej  młodzieży  czytamy 
m.in.... 

„...M .  Wysłouchową,  która  tak  gorącym  sercem  ukochała  lud 
polski, jego  mowę,  zwyczaje, dolę  i niedolę,  szczególną  zwracała 
uwagę  na  lud  śląski,  polski  od  wieków...  spostrzegła  bowiem, 
że nawet  nieuświadomionym  narodowo,  grozi  niebezpieczeństwo 
wynarodowienia.  I dlatego  słowem  i czynem  przyczyniała  się  do 
rozbudzenia  tego  ducha...  Dlatego  też  w  historii  rozwoju  idei 
narodowej  na  Śląsku  —  jej  imię  nie  ostatnie  zajmuje  miejsce". 

W czasie pobytu  w Ustroniu  Maria  pisze do swojej przyjaciółki 
—  „...że zapraszano ją  wszędzie, goszczono,..."  Maria  odwiedza
ła  tutaj szkoły, wygłaszała  pogadanki  historyczne.  Swój pobyt  na 
Śląsku  Cieszyńskim  przeżywała  tak  jak  w  jednym  z  listów  do 
męża  donosi: 

„...otaczają  mnie  tu  niby  z  kamienia  ciosane  wspaniałe  postacie 
gazdów,  góralskich  i  tutejszych  myślicieli.  Rzecz  to jest  w  swym 
rodzaju  tak  piękna  i  barwna,  jak  rzadko  podobną  spotkać 
można..." 

Nawiązała  Maria  tutaj  serdeczne  stosunki  z  ludźmi,  wy
słuchała  ich  problemów,  wysłuchiwała  ich  podań  bajek,  legend, 
wszystkiego. 

Spędzała  z  tutejszą  ludnością  wieczory  pełne  poświęcenia  dla 
chorych,  pełne  pracy  aby  pomóc.  Taką  Marię  Wysłouchową 
zapamiętali  najstarsi  mieszkańcy  Ustronia. 

Małgorzata  Kiereś 

TU RE"  poprzez przyjęcie ory
ginalnych  działań  w  zakresie 
np.  kuźnictwa  oraz  kuchar
stwa,  co  zostanie  przeanalizo
wane  podczas  rozmów,  które 
przeprowadzi  burmistrz  An
drzej  Georg  z  panią  Messer
schmitt  (I  '92);  przekazanie 
stosowanych  uzgodnień  do 
Hajdunanas. 
—  Węgierska  oferta  dotyczą
ca sprowadzenia  do  restauracji 
ustrońskich  kucharzy,  którzy 
serwowaliby  potrawy  narodo
we;  propozycja  zatrudnienia 
4osobowej,  profesjo

nalnej  orkiestry  cygańskiej, 
która  zatrudniona  byłaby  za 
pośrednictwem  Urzędu  Miej
skiego  w  restauracjach  i  do
mach  wczasowych  Ustronia. 

Zaproszenie  chórów  z Haj
dunanas  na  okres  DNI 
USTRONIA. 

Ustalenie  programu  wspól
nych  działań  należy  traktować 
jako  spełnienie pierwszego  eta
pu  założonego  planu  współ
pracy  pomiędzy  miastami  Haj
dunanas  a  Ustroniem. 

Opracowała: 
Elżbieta  Głowinkowska 
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Mija  kolejny  rok... 
Zbliżają  się  święta  Bożego  Narodzenia,  potem  już  niedaleko  do 

Sylwestra.  Powoli  wchodzimy  w  Nowy  Rok.  Ten  czas,  który  jest 
teraz  —  czas  grudniowy  jest  też  czasem  refleksji,  zamyślenia  nad 
mijającym  życiem  (znów  rok  z  ,,glowy"),  nad  tym  co  się 
wydarzyło,  czas  rozrachunku  —  co  ten  rok  dal.  kogo  zahral.  Chcę 
się  podzielić  moimi  przemyśleniami,  na  temat  właśnie  mijającego 
roku. 

Ten  rok  —  1991 Jak  każdy  inny  obfitował  w wydarzenia  —  był 
bardzo  niespokojny,  pełen  krwawych  konfliktów.  Od  stycznia 
radio  i  TV  zasypują  nas  wiadomościami  o  zbrojnych  zajściach 
w  różnych  rejonach  świata,  o  głodzie,  o  prześladowaniach, 
o wielkich,  tragicznych  exodusach  tysięcy  zwykłych  ludzi.  Słucha
my,  oglądamy  i dalej  żyjemy  według  własnego  rytmu.  Przypusz
czam,  że  gdyby  każdy  z  nas  reagował  bardziej  emocjonalnie, 
przypominalibyśmy  zbiorowisko  wariatów.  Ale  zastanowić  się 
możemy,  prawda?  Wszyscy  o których  są  te  wieści  żądają,  walczą, 
protestują  w  imię  pięknych  haseł:  demokracja,  niezależność,  idee 
chrześcijańskie,  islamskie  czy  jak  je  tam  jeszcze  zwal.  Bardzo 
piękne  i  bardzo  wzniosie.  Ale  wydaje  mi  się,  że  ci  bojownicy 
zapominają  o jednym  —  o  człowieku,  o  ludziach. 

Czy  nie  jest  przerażające  wysyłanie  dziesiątków  młodych 
chłopców  na  okrutną  wojnę  w  Jugosławii?  Co  Państwo  myślicie 
o  tym  widząc  zadbanych,  przystojnych  i  świetnie  ubranych 
polityków  przemieszczających  się  w bezpiecznych  samolotach  do 
Rzymu,  do  Paryża,  do  Nowego  Jorku,  nad  głowami  płaczących 
staruszek  i małych  dzieci,  którzy  dopiero  co  za  pomocą  ogłupia
łych  ideami  żołnierzy  pozbawili  tych  ludzi  domu.  Bo  chcą,  żeby 
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Poziomo:  1) brzask,  ranek  4) poszycie  leśne 6) rodzaj  uczesania 
8) mini,  midi  9)  mały  Ireneusz  10) złożone,  podrzędne  11)  run 
na  towar  12) stolica  Estonii  13) sroga  Katarzyna  14)  kochanek 
15) metalowy  na  ręku  16) przysmak  bociana  18)  rzadkie  imię 
żeńskie  19)  warta  świeczki  20)  alkohol  z  ryżu  21)  samobije 
Pionowo:  1)  w  przydrożnej  kaplicy  2)  marzyciel,  fantasta  3) 
początek  jedwabnika  4)  załoga  statku  5)  czeska  muzyka  6) 
reflektanci  na  stanowisko  7)  wyspa  króla  Minosa  11)  miasto 
greckie  13)  wiejski  budynek  17)  piwo  Anglika 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu 
liter  z  pól  oznaczonych  cyframi  w  dolnym  rogu.  Termin 
nadyłania  rozwiązań:  5.01.92  r. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  nr   24 
INTERMED  POMAGA  CHORYM 

Nagrodę  100 000 zł  ufundowane przez  „ Intermed"  —  wyli 
sowała  p.  Danuta  Augustyn  z  Ustronia,  os.  Manhatan  10/62. 
Zapraszamy  do  redakcji. 

granica  ich  ,, włości"była  tu, gdzie  akurat  żyją  ci drudzy.  Jak  mało 
w nas  zwykłej  ludzkiej  życzliwości,  szacunku,  wyrozumiałości  dla 
tego  drugiego. 

Urodziłam  się,  jak  to  mówią  teraz  pogardliwie  w  PRLu.  Dla 
mnie  to  była  Polska.  Bez  przydomków.  Dla  mnie  człowiek 
mijający  mnie  na  ulicy  był...  człowiekiem.  Każdy  inny  —  biedniej
szy,  lepiej  ubrany,  brzydki,  ładny,  ale  człowiek.  1 teraz,  w  innej, 
podobno  lepszej  Polsce  —  mija  mnie  na  ulicy  też  człowiek.  Ale  są 
i  tacy  którzy  chcą  koniecznie  nauczyć,  że  len  wierzy  w  to,  tamten 
w  co  innego,  że  jedno  jest  dobre,  drugie  ,,be",  choćby  sami 
zainteresowani  myśleli  inaczej.  Czy  naprawdę  nie  może  to  być  dla 
nich  tylko,  albo  aż  —  człowiek?  Przywódca  narodów,  religii, 
wyznawcy  ideiipowołują  się  na  chęć  wskazania  drogi  najsłuszniej
szej  dla  swojego  narodu,  swoich  wyznawców  i wszyscy  jednocześ
nie  z  bezwzględnością  tępią  tych  ,,innych".  Robią  to  i  przekonują 
każdego  z  osobna  i  wszystkich  razem,  że  oni  wiedzą  jak  jest 
najlepiej.  Tylko  gdzie  w  tym  wszystkim  jest  zwykły  człowiek? 
Pomyślmy  o  tym  chwilę  w  ten  ,,kolędowy  czas".  1 jeszcze  jedno. 
W  Polsce  jest  bardzo  piękna  tradycja  pozostawiania  jednego 
wolnego  nakrycia  przy  wigilijnym  stole.  Nie  zapominajmy  o  niej. 
Szczególnie  w  tym  roku.  Bo  jestem  pewna,  że  24  grudnia  1991 
roku  na  świecie  będzie  mnóstwo  ludzi,  którzy  ze  wzruszeniem 
skorzystaliby  z  naszego  zaproszenia  i zajęli  to  wolne  miejsce  przy 
naszym  spokojnym,  rodzinnym,  świątecznym  stole. 

Magda  Dobranowska 

Droga  na  Równicę  w  białej  szacie 

Krzyżówka  nr  26  ze  sponsorem 
200  tysięcy  200  tysięcy  200  tysięcy  200  tysięcy  200  tysięcy 

GAZET A 
USTRONSKA 

Dwutygodnik  Rady  Miejskiej  Redaguje Zespól.  Redaktor  Naczelny  Wojsła w  Suchta .  Adres  redakcji: 43450  Ustroń . 
Ryne k  1  (Ratusz) ,  pok .  nr  25,  II  p. Tel .  3211  Zastrzegamy  sobie  prawo  przeredagowywania,  dokonywania  skrótów 
i  zmiany  tytułów  w  nadsyłanych  materiałach.  Tekstów  nie  zamówionych  redakcja  nie  zwraca.  Ogłoszenia  przyjmujemy 
w  siedzibie  redakcji,  w  dni  powszednie,  w  godz.  8.00—16.00.  Redakcja  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  treść 
zamieszczanych  ogłoszeń  i  reklam.  Skład:  Fotoskład  E.  Dziadek,  Cieszyn  ul.  Węgielna  3/32  tel.  23687.  Druk:  CDW 
w  Cieszynie.  Indeks  nr  359912.  Numer  zamknięto  12.12.1991  r. Termin  zamknięcia  kolejnego  numeru  2.1.1992  r. 



W tym budynku jeszcze jesienią  ub.r. mieścił się sklep  spożywczy 
„Kasia",  prowadzony  przez  PSS  „Społem".  Placówkę  przejęła 
firma „Rotex"  z  Ustronia.  Jak  widać,  firmie wystarczyło  zapału 
jedynie na zasłonięcie witryny  papierami. Ciekawe, jak  się to  ma 
do  tzw. przedsiębiorczości?  Takich  „kwiatków"  w swym  ogród
ku  „Rotex"  ma  więcej. 

BAR 
UTROPEK 
w  Parku  Kuracyjny m 

z a p r a s z a  c o d z i e n i e 

od 8.00 do  21.00 

Specjalność   Zakładu 

Szaszłyk 

Z  domowego 
„śmietnika  " 

Ostatnio  tak  się  złożyło,  że  nie 
miałam  zbyt  wiele  czasu,  aby  się 
zastanawiać  o  czym  napisać  tym 
razem.  W końcu  jednak  musiałam 
o  tym  pomyśleć,  ale jakoś  nic  mi 

nie przychodzi  do głowy.  Nie dlatego,  żeby  nie było  tematów.  Wprost 
przeciwnie.  Spraw  do poruszenia  jest  tak  wiele, że nie wiadomo,  które 
są ważniejsze.  W końcu  postanowiłam  spisać  cały  ten bałagan.  A  nuż 
się  uda  z  tego  coś sensownego  złożyć...? 

Cała Polska  strajkuje.  Jedni  kończą,  drudzy  zaczynają  i ciągle jest 
coś  nie  tak.  Do  nas  co  prawda  tan  cały  zamęt  dociera  tylko 
w szczątkowych  formach  albo  tylko  w  injormacjach.  Jest  to  chyba 
zaleta  (przepraszam  za wyrażenie)  prowincji.  Ale mimo  tego  spokoju 
je  odczuwam  pewne  zaniepokojenie.  Szczególnie  się ono  wzmogło  na 
wieść  o  strajkujących  pracownikach  MPO  w  Warszawie.  Obrazki 
jakie  serwowała  nam  TV  ze  Stolicy  nie były  nam  obce.  Gdzieś już  te 
sterty  śmieci  widzieliśmy,  nieprawdaż?  Tak, polem  zniknęły  i na  razie 
ich nie  widać,  ale...  no  właśnie.  ,,Na  razie"  i ,,ałe".  Obawiam  się,  że 
kłopoty  ze  śmieciami  jeszcze  się  nie  skończyły.  Ustroń  nadal  jest 
praktycznie  bez  wysypiska  śmieci.  Planowano  takowe  w  Lipowcu. 
Jednakże  mieszkańcy  tej  dzielnicy  Ustronia  jak  już  wiemy,  ostro 
zaprotestowali.  Ja rozumiem,  że to żadna przyjemność  mieszkać  obok 
wysypiska  śmieci,  ale  chyba  lepiej,  żeby  było  w  jednym,  zabez
pieczonym  w  jakiś  sposób  miejscu  niż,  żeby  całe  miasto  tonęło 
w stosach  odpadków.  Należy  sobie  w końcu  uzmysłowić,  że  żyjemy 
H' świecie  w  którym  naprawdę  niewiele  jest  miejsc  nie  skażonych 
wytworami  cywilizacji.  Oprzeć  się  tym  skażeniom  można  jedynie 
współpracując.  Oczywiście,  że  wymaga  to  pewnych  poświęceń, 
ustępstw,  ale jest  to  dyktowane  troską  o przyszłość  naszego  terenu. 
Poza  tym  nie sądzę,  aby  sposób  w jaki  ta sprawa  została  załatwiona 
przez  delegację  z  Lipowca  był  najlepszy.  Angażowanie  dzieci,  które, 
nie oszukujmy  się, mają  nikłe pojęcie  o ochronie środowiska,  w spra
wę, która  niekonieczniejest  słuszną  nie jest  czystym  posunięciem.  Być 
może  właśnie  te  dzieci  będą  musiały  w  przyszłości  borykać  się 
z  problemami,  wyrosłymi  z  obecnego  nieporozumienia.  Na  tym 
skończę,  a!<  mam  nadzieję,  że  reszta  nie będzie  milczeniem. 

Co jeszcze  zwróciło  moją  uwagę...  O! Brak  telefonu  na stacji  PKP 
UstrońZdrój.  Aparat  telefoniczny  w  tym  punkcie  Ustronia  ma 
zadziwiające  zdolności  zanikania,  a niewątpliwie  jest  tam  potrzebny. 
Idąc dalej, za dworzec,  napotykamy  basen kąpielowy.  Basen od  kilku 
lat  jest  obiektem  niemalże  hazardowych  zakładów:  ruszy,  czy  nie 
ruszy.  W  tym  roku  nurtują  nas podobne  obawy,  bo, nie  ukrywajmy, 
basen nadal jest  chyba jedyną,  oprócz gór, atrakcją  ustrońskiego  lata. 
Miejmy  nadzieję,  że  tym  razem  upalne  i piękne  lato,  trwające  cale 
3 dni, przypadnie  akurat  na okres działalności  basenu, bo  przygotowa
nia  do sezonu  wyglądają  poważnie...! 

Na koniec jeszcze  jeden  —  optymistyczny  akcent:  Wakacje  powoli, 
acz  nieubłaganie  się  zbliżają. 

Magda  Dobranowska 

Poziomo: 1) ukochane dziewczę 4) kupiecka na pustyni  7) lisia ozdoba 8) 
pies  z  powieści  H.  Sienkiewicza  9)  mały  człowieczek  11)  solenizantka 
z  16.VI.  12)  sposób  jazdy  konnej  13)  z  Zielonego  Wzgórza  14  rzeka 
w  Hadesie  15)  dzwonią  w  klapach  17)  papierowy  stosik  19)  ludzie 
kościoła  20) autor  „Piórkiem  i Węglem"  21) okrycie  sędziów,  profeso
rów  22)  graniczy  z  Europą 
Pionowo:  1) doręczyciel  2)  wybrak,  szmelc  3)  przydatny  w  murarce 
4) sztuka T.  Różewicza  5) miasto  francuskie nad  Sommą  6) wojsko  10) 
...  lata  jak  łopata  11)  urządzenie  13)  przystąpienie  do  organizacji  16) 
cichy  u  Szołochowa  18)  swoboda,  nieskrępowanie. 
Należy odczytać hasło z zaznaczonych  pól i przesłać je do  15 czerwca  br. 
na  adres  redakcji.  Nagrody  (3 x 50  tys.  zł)  funduje  „Utropek". 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   9 
Hasło:  „Beskidzkie  Watry" . 

W wyniku  losowania  nagrodę  ufundowaną  przez  firmę  „Ustronianka " 
R. Macury, otrzymujep.  Marci n Wałach, zam. w Ustroniu,  ul.  Lipowska 
10. Nagrodę  prosimy  odebrać  w  redakcji. 

Krzyżówka  nr  11  ze  sponsorem 

G A Z E T A 
USTRONSKA 

Dwutygodnik  Rady  Miejskiej.  Redaguje  Zespól.  Redaktor  Naczelny  Lesła w  Werpachowski .  Adres  redakcji: 
43450 Ustroń ,  Ryne k 1 (Ratusz) ,  pok .  nr 25,  II p.Tel .  3211 Zastrzegamy sobie prawo  przeredagowywania, 
dokonywania  skrótów  i  zmiany  tytułów  w  nadsyłanych  materiałach.  Tekstów  nie  zamówionych  redakcja  nie 
zwraca.  Ogłoszenia  przyjmujemy  w  siedzibie  redakcji,  w  dni  powszednie,  w  godz.  8.00—16.00.  Redakcja  nie 
ponosi odpowiedzialności  za treść zamieszczanych ogłoszeń  i reklam.  . Indeks nr 359912. 
Numer  zamknięto  23.05.1991  r. Termin  zamknięcia  kolejnego  numeru  06.06.1991  r. 


